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Інтернаціональний полк на марші. Одеса, 1919 рік.

Старі, пожовклі папери архівних 
справ, унікальні примірники га
зет, листівки... З сторінок тих без
цінних документів перед нами по
стають незабутні події Жовтня, в 
полум'ї якого гартувалося інтер
національне братерство трудящих 
різних країн і народів.

Ось коротенький запис у про
токолі засідання одеської Ради 
робітничих депутатів від 28 люто
го 1918 року:

«Представник німецьких соціал- 
демократів з військовополонених 
Мюллер. Запевняє, що німецькі 
солдати підуть з нами до кінця у 
боротьбі проти світової буржуа
зії».

А це — інформаційне повідом
лення: «І Українська радянська 
армія. Бессарабська бригада. 24 
травня 1919 року. І Інтернаціо
нальний полк. Складається з сер
бів, грузинів, румунів. Командир 
полка серб Вукович— один з ор
ганізаторів перших червоних ін
тернаціональних полків. Людина 
безумовно надійна. Полк цілком 
відданий Радянській владі».

Хто ж вони— серб Вукович, ні
мець Мюллер і тисячі інших іно
земних громадян, які із зброєю в 
руках прийшли до нас, під чер
воні прапори Рад?

Напередодні Великої Жовтневої 
соціалістичної революції у нашій 
країні перебувала велика кіль
кість іноземних трудящих — вій

ськовополонених, біженців, іно
земних робітників. їх найбільш 
свідомі представники брали участь 
у страйках і демонстраціях проти 
Тимчасового уряду, створили свої 
революційні організації. Зокрема 
в Києві влітку 1917 року виник 
Югослов'янський революційний 
союз. Засновниками і членами йо
го були військовополонені серби, 
хорвати і словенці. Союз мав 
відділення в Катеринославі, Він
ниці, Кременчуку, Єлисаветграді, 
Одесі, Миколаєві. Тоді ж у ба
гатьох містах України виникли 
групи чеських і польських лівих 
соціал-демократів. В Одесі утво
рилися Румунський соціал-демо- 
кратичний комітет дій і Одеська 
секція румунських лівих соціал- 
демократів. Революційні органі
зації іноземних трудящих розгор
нули широку агітаційну роботу се
ред своїх земляків під гаслом: 
«Справа російської революції є 
справою всього світу». Вони ста
ли надійними помічниками біль
шовицької партії у її напруженій 
діяльності по підготовці армії ре
волюційного штурму.

Перемога збройного повстання 
у Петрограді, проголошення ле
нінських декретів про мир і зем

лю мали великий революціонізу- 
ючий вплив на трудящих інших кра
їн світу і зокрема на військовопо
лонених, які перебували тоді на 
Україні. Військовополонений з ав
стрійської армії, чех А. Шипек 
згадував пізніше: «Всі ми мріяли 
про щасливе життя трудящих, всі 
ми хотіли назавжди вирватися з 
кайданів капіталізму, що штовх
нув нас у безодню війни, і віри
ли, знали, що Жовтнева соціалі
стична революція вирішує також 
і долю чехів, сербів, хорватів та 
інших народів».

Восени 1917 року до червоно- 
гвардійських загонів Києва, Харко
ва, Одеси, Херсона, Миколаєва 
почали вступати іноземні трудя
щі — військовополонені, робітники, 
біженці з Польщі та Румунії. Во
ни називали себе інтернаціоналі
стами. І під цим іменем увійшли 
в історію.

У січневих боях 1918 року за 
встановлення Радянської влади в 
Одесі пліч-о-пліч з українськими 
робітниками і селянами боролися 
болгари, німці, перси, поляки, 
угорці, чехи, югослов'яни, румуни, 
китайці. Інтернаціоналісти билися 
з військами Центральної ради і 
на вулицях Києва. Тут особливо
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відзначилися бійці-кулеметники і 
артилеристи югослов'янського ре
волюційного загону, які висту
пали разом з робітниками «Арсе
налу» під час збройного повстан
ня у січні 1918 року.

В Одесі окремі групи інтерна
ціоналістів об'єдналися в Інтерна
ціональну Червону Гвардію. Т? Ви
конавчий Комітет очолив коман
дир загону німецьких інтернаціо
налістів, лівий соціал-демократ 
Освальд Мюллер. Цей комітет 
проводив мітинги у таборах по
лонених, видавав і розповсюджу
вав листівки іноземними мовами. 
«Товариші, брати,— говорилося в 
одній з таких листівок,— свята 
справа російсько? народно? сво
боди є справою робітників усьо
го світу».

На початку березня 1918 року 
до Інтернаціонально? Гварді? вхо
дили загони німців, поляків, угор
ців, чехів, югослов'ян, китайців. 
У складі військ Червоно? Армі?, 
що відбивали на півдні Укра?ни 
навалу австро-німецьких і румун
ських загарбників, були два ба
тальйони румунських інтернаціо
налістів. У створенні інтернаціо
нальних загонів на півдні України 
значну роль відіграли югосло- 
в'яни Ф. Кумбатович і Шпрайцер, 
чех А. Шипек, румуни В. Попович 
і О. Ніколау, німець О. Мюллер, 
угорець Л. Варга, китайці Сан

Фу Ян і Пі Кай Чжан. За деякими 
даними до складу югослов'янсько
го загону одесько? Інтергварді? 
входив і Олеко Дундич — майбут
ній герой громадянсько? війни. 
Підрозділи Інтергварді? билися з 
ворожими військами під Розділь
ною, Одесою, Миколаєвом, Херсо
ном, у північному Криму.

Чехословацькі, угорські, серб
ські, німецькі інтернаціоналісти 
разом з українськими та росій
ськими трудящими геро?чно захи
щали від німецьких окупантів 
Ки?в, Полтаву, Лубни, Харків. В 
цих боях вкрили себе славою за
гони югослов'янських інтернаціо
налістів, якими командували 'Да
нило Сердич і Максим Чанак. Ра
зом з групою інтернаціоналістів- 
сербів М. Чанак загинув у жор
стокому бою з ворогом на під
ступах до Катеринослава.

У Харкові восени 1918 року ні
мецький інтернаціоналіст М. Шму- 
де разом з комуністами-підпіль- 
никами організував друкування 
революційно? літератури на іно
земних мовах для солдатів місце
вого окупаційного гарнізону. В 
Одесі революційну роботу серед 
окупаційних військ вели польські 
та румунські товариші. Члени од
но? з підпільних груп у Херсоні 
встановили тісний зв'язок з сол
датами угорсько? залізнично? 
команди і з їх допомогою орга

нізували кілька диверсій на заліз
ниці.

Повстанський рух проти геть
манщини і німецьких окупантів, 
активна діяльність більшовицьких 
агітаторів серед ворожих військ— 
все це сприяло їх революційному 
розкладу, який ще більш поси
лився під впливом Листопадово? 
революції в Німеччині. Почалося 
вигнання окупантів з українських 
земель. Але над республікою на
висла нова загроза — в кінці ли
стопада 1918 р. антантівські імпе
ріалісти почали висадку своїх 
військ на Чорноморському узбе
режжі.

На початку 1919 року в , складі 
частин Червоно? Армі? і різних 
повстанських загонів, що билися 
на Україні проти іноземних ін
тервентів і буржуазно-націоналі
стично? контрреволюції, перебува
ли вже численні групи інтерна
ціоналістів. Тимчасовий робітничо- 
селянський уряд України ЗО січня 
1919 року розглянув питання про 
формування інтернаціональних ча
стин українських радянських 
військ. Місцеві радянські і вій
ськові власті повинні були всіля
ко сприяти організації інтернаціо
нальних червоноармійських під
розділів.

Через місяць розпочалося фор
мування румунського революцій
ного полка в Полтаві. Його коман
диром став більшовик Чебаков, а 
політичним комісаром — румун
ський комуніст Т. Діамандеску. На 
мітингу бійці полка одностайно 
ухвалили — не шкодуючи себе, бо
ротися за владу Рад, бути вірни
ми захисниками прав робітників 
і селян. Мітинг закінчився співом 
«Інтернаціоналу» російською, ук
раїнською, румунською та угор
ською мовами. Інтернаціональні 
частини створювалися також у 
Києві, Харкові, Сімферополі.

Великий інтернаціональний за
гін був створений у Миколаєві. 
Ядро його склали колишні солда
ти 15-ої ландверно? німецько? ди
візії, які побажали залишитись в 
Радянській країні. Пізніше до них 
приєдналися австро-угорські вій
ськовополонені, а також емігран- 
ти з Англії. Загін прийняв назву 
«Іноземний комуністичний», але в 
пресі того часу його називали 
«Спартаківським». Командиром за
гону був угорець Задер, політич
ним комісаром — німецький кому
ніст Фаст. У серпні 1919 року за
гін нараховував уже 300 бійців.

В Одесі група польських кому
ністів організувала польську кому
ністичну дружину. Тут був також 
створений Червоний мусульман
ський батальйон, командиром 
якого став член мусульмансько? 
комуністично? групи при ЦК 
РКП(б) Хусні-Халілов.

Формування інтернаціональних 
частин на Україні мало особливе 
значення у зв'язку з наданням до

помоги трудящим Бессарабії, Угор-

Листівки, що видавалися інтернаціоналістами різними мовами, несли слово 
правди про революцію і Радянську владу.



Румунські інтернаціоналісти — командири підрозділів полку, який був 
сформований у Полтаві навесні 1919 року.

ськоТ і Словацької радянських 
республік. 5 травня 1919 року на
родний комісар у військових 
справах УРСР М. І. Подвойський 
видав наказ про формування 1-ої 
Інтернаціональної радянської ди
візії. Відповідальність за створен
ня першої бригади дивізії у скла
ді 3-х полків покладалася на 
командування Одеського військо
вого округу. Друга бригада та
кого ж складу розгорталася в 
межах Київського військового ок
ругу.

В. І. Ленін надавав великого 
значення створенню інтернаціо
нальних частин і вимагав від Ук
раїнського Радянського Уряду по
стійно інформувати його про хід 
цієї важливої справи. «Я дав обі
цянку Леніну,— телеграфував М. І. 
Подвойський Одеському окрвій- 
ськкому 29 травня 1919 року,— 
що 6 Українська і Інтернаціональ
на дивізії будуть готові в найко- 
ротший строк».

Активну участь у створенні ін
тернаціонального полка в Києві 
взяла Федерація іноземних кому
ністичних груп. 14 травня 1919 ро
ку газета «Вісті» надрукувала ві
дозву югослов'янської комуністич
ної групи. Звертаючись до своїх

земляків, автори відозви писали:
«Вступайте до лав Червоної Ар

мії, яка переможно йде вперед 
на боротьбу з всесвітніми хижака
ми. Пам'ятайте, що ми повинні із 
зброєю в руках захищати інте
реси трудящих».

Правдиві слова відозви знайшли 
дорогу до сердець сербів, хор
ватів, словенців. Про це свідчить 
резолюція, прийнята на мітингу 
військовополонених югослов'ян, 
що відбувся на київському вокза
лі у травні 1919 року.

«Ми, військовополонені, робіт
ники і селяни, колишні піддані ав- 
стро-угорської монархії, які зібра
лися на мітинг в Києві, ухвалили 
всіма силами боротися з ворога
ми Радянської влади, яка тільки 
одна спроможна визволити робіт
ників і селян усього світу з віч
ного рабства».

Інтернаціональний піхотний
полк, який був сформований у 
Києві, нараховував 1500 бійців. 
Він брав участь у боях з петлю
рівськими військами під Проску
ровом.

У червні 1919 року в Одесі бу
ло закінчено формування І Ра
дянського інтернаціонального пол
ка. Невідомий кореспондент оде

ської газети «Советская власть» у 
коротенькому нарисі описав уро
чисту церемонію вручення Чер
воного прапора славним бійцям- 
інтернаціоналістам.

«Яскравий літній день. Перед 
будинком штабу Першої інтерна
ціональної дивізії вишикувався в 
дві шеренги інтернаціональний 
полк, сформований в Одесі з іно
земних солдатів— французів, ру
мунів, поляків, сербів, чехослова- 
ків, австрійців. Молоді, серйозні 
обличчя. Більшість— в касках, реш
та — в блакитних беретах і шапоч
ках. Червоніють фески чорношкі
рих красенів-зуавів. За інтерна
ціональним полКом вишикували
ся і наші червоноармійці. У 
бійців-інтернаціоналістів велике 
свято: від імені Одеського губко- 
му Комуністичної партії і Окруж
ного військового комісаріату їм 
вручено Червоний прапор. Його 
бережно, мов святиню, прийняв у 
свої мозолясті руки високий смаг
лявий француз. До бійців звер
тається з палкою промовою комі
сар Першої інтернаціональної 
бригади, комуніст-болгарин К. Ка- 
сабов:

— ТоваришіІ На цьому прапо
рів — кров Карла Лібкнехта і Ро
зи Люксембург, кров багатьох 
борців за краще майбутнє тру
дового народу. Бережіть його 
більше за життя...

Деякі інтернаціоналісти не зна
ють болгарської мови, але добре 
розуміють промовця. їм відомі 
імена Лібкнехта і Люксембург. 
Голосне «ура» покриває останні 
слова К. Касабова. Після нього ви
ступає румун, потім серб, чехо
словак, француз...»

Другий інтернаціональний полк 
був сформований у Херсоні. Він 
складався з російського, румун
ського, угорського, польського і 
німецького підрозділів. Під час 
боїв з денікінцями під Миколає
вом особливо відзначилися черво- 
ноармійці-поляки цього полку на 
чолі з комуністом Людвіком Фо- 
кежинським. Начальник 58-ої ра
дянської дивізії, до складу якої 
входив 2 Інтернаціональний (по
тім 521) полк, І. Ф. Федько на вій
ськовій нараді розповів про ге
роїзм бійців польської роти, які 
в рукопашному бою на Варварів- 
ському мосту під Миколаєвом 
скинули в річку Буг сотні денікін- 
ців.

Відданість справі революції, 
мужність і хоробрість, що про
явили інтернаціоналісти у бороть
бі за владу робітників і селян на 
Україні, були високо оцінені тру
дящими і урядом республіки. Сот
ні бійців і командирів інтернаціо
нальних підрозділів були нагоро
джені орденами та іншими відзна
ками воїнської доблесті.

Інтернаціоналісти вписали яскра
ву сторінку в літопис міжнарод
ної пролетарської солідарності.

А. ГУЛЯК
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СТАНІСЛАВ РИШАРД Д О Б Р О В О Л Ь С Ь К И И ,
польський письменник.

Тисяча років — мало це 
чи багато? І мало, і дуже 
багато, залежно від того, 
як рахувати.

Коли — як це жартома 
роблять варшав’яни, жителі 
надвіслянської столиці, — 
порівняти період тисячоліт
нього існування польської 
держави з віком померлого 
дванадцять років тому на
шого чудового актора і ре
жисера Людвіка Сільсько
го, який дочекався (на сце
ні) свого століття, — то 
тисяча років — це мало, 
це, власне, як кажуть у нас, 
життя десяти Сольських.

Коли ж, натомість, огля
нутися назад, на тисячоліт
ню драматичну й бурхливу 
історію нашого народу, на 
його працю й боротьбу, пе
ремоги й поразки, його 
страждання й радощі, — то 
тисяча років — це дуже й 
дуже багато.

Тисячолітня історія нашо
го народу й держави — це 
насамперед історія праці й 
боротьби польського народу, 
який на землях між Одером 
і Нейсе та Бугом і Саном, 
долаючи великі труднощі й 
суперечності, довгі століття 
формував своє суспільне 
життя, тяжко інколи роз
плачуючись за помилки пар
тій, інституцій та осіб, що 
очолювали його. Це героїч
на боротьба за право вільно 
жити на тих наших рідних 
землях, де понад тисячу ро
ків тому, в далекому мину
лому, оселилися наші пра
щури, слов’янські побрати
ми — слід це підкреслити — 
і теперішні наші сусіди, на
ші брати: українці, росіяни, 
білоруси, чехи, словаки. Ти
сячолітня, навіть більш ніж 
тисячолітня історія нашого 
народу — це драматичний 
літопис героїчної боротьби

за право жити взагалі, за 
незалежність, за життя віль
не й мирне. Бо тільки за та
ке життя самовіддано борю
ться народи, тільки такого 
життя вони прагнуть.

І тут не без жалю слід 
зазначити, що літопис цієї 
боротьби — це насамперед 
більш ніж тисячолітня тра
гічна історія кривавих, жор
стоких битв, вторгнень на 
нашу землю войовничих 
варварських німецьких пле
мен, організованих пізніше 
в горезвісну Велику Римсь
ку імперію, традиції якої 
продовжувала імперія Біс- 
марка, Адольфа Гітлера й 
продовжує сьогоднішня Фе
деративна Республіка Ні
меччини.

Вони лізли на наші 
кордони, коли ми ще не 
були християнами, ці оз
броєні натовпи «християн
ських» маркграфів і німець
ких баронів, спустошуючи 
вогнем і мечем наші західні 
землі над Одрою і Нисою, 
винищуючи до кореня цілі 
слов’янські племена, грубо 
привласнюючи наші землі
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а там, де їм не щастило 
зробити цього у відкрито
му бою, вдавалися до під
ступів, зради, підкупу і та
ємних убивств. І все це ро
билося тоді, як і потім, в 
ім’я «цивілізації» під гас
лом: «Бог з нами».

Не зупинялися вони перед 
насильством і тоді, коли 
Польща стала вже христи
янською. Рицарі-розбійники 
з хрестами на плащах вди
ралися до споконвічних 
польських земель над Віс- 
лою, грабували й убивали 
всіма легальними, напівле
гальними і грабіжницькими 
засобами, не нехтуючи най- 
підступнішою зрадою, вони 
оселялися на загарбаних 
землях і вимагали від на
ших князів особливих прав 
і привілеїв.

Велика перемога підтри
маних зброєю сусідньої Лит
ви, об’єднаних для оборони 
слов’янських народів, під 
проводом польського коро
ля Ягелло — перемога 1410 
року, здобута на полях під 
Грюнвальдом на стародав
ніх землях наших племен, не 
вгамувала хижаків-хресто- 
носців.

Складні династичні інте
реси монархів, двозначна в 
цій справі (як і завжди) 
роль римської церкви, істо
рична помилка Владислава 
Ягелло, польського короля 
литовського походження, 
втягненого в династичні 
конфлікти з князями Литви, 
призвели до того, що блис
кучу перемогу над зловісним 
орденом не було використа
но до кінця.

Помилка, зроблена напри
кінці середньовіччя, в XV 
столітті, далася взнаки на
прикінці XVIII століття, вже 
за нових часів, коли король 
прусський Фрідріх разом з 
деспотичними монархами 
Австро-Угорської і Російсь
кої імперії шматував живе, 
тремтяче від болю тіло зрад
женого власними магната
ми та епіскопами польсько
го народу, польської нації.

Марними були тоді зусил
ля наших патріотів, марни

ми були героїчні повстання 
народу під проводом Кос- 
цюшка, марною—кров, про
лита на полях битв у бо
ротьбі із загарбниками.

І тут саме треба трохи по
міркувати, зробити виснов
ки з гіркого, дорогою ціною 
здобутого досвіду.

Чи й справді все це було 
марно, чи цілком марними 
були зусилля патріотів, чи 
даремно лилася кров поль
ського народу на протязі 
150-літньої боротьби проти 
насильства, в ім’я свободи?

З першого погляду здає
ться — начебто так. Але

кров, пролита за свободу, 
ніколи не ллється марно: ра
но чи пізно вона приносить 
найпрекрасніші плоди—сво
боду, мир і справедливість.

Кров, пролита в справед
ливих війнах за свободу, по
роджує почуття, які живуть 
у серцях людей доти, доки 
вони не розірвуть пута.

Досвід історії переконли
во доводить це. І треба, 
щоб усі пам’ятали про це — 
і ті, що люблять свободу, і 
особливо ті, що на чужу сво
боду зазіхають. їм слід на
гадувати про це невпинно. 
А таких чимало, на жаль, і

Центр Лодзі.







сьогодні — розбійників у 
В’єтнамі, вбивць у Конго, в 
Анголі, в південній Африці, 
в Індонезії, шакалів, що за
зіхають на свободу Куби, 
злочинних, зловісних спад
коємців Адольфа Птлера в 
Західній Німеччині та їхніх 
давніх спільників в Іспанії, 
Португалії — поплічників 
Франко і Салазара.

їм слід пам’ятати, що на
роди, які люблять свободу, 
також багато чого навчили
ся з досвіду віків, що вони 
вже давно знайшли вчите
лів, які показали їм, в чому 
полягає сенс історичних про
цесів, на чому грунтується 
суть суспільного життя лю
дей і зміни, що відбувають
ся в суспільному житті на 
землі.

Тут треба знову трохи по
міркувати в зв’язку з тися
чолітнім історичним досві-

Нова Гута.

дом нашої нації, польського 
народу.

Не одна помилка, не одна 
фатальна помилка була в 
історії нашого народу. Не 
кожен крок, який ми роби
ли в нашій історії, був кро
ком слушним, потрібним, 
отож і щасливим для нас— 
польського народу, польсь
кої держави.

Відзначаючи тисячоліття 
нашої держави, переважна 
більшість нас, поляків, доб
ре усвідомлює, які саме 
кроки в історії Польщі, в 
історії нашого народу були 
правильні, а які — хибні...

І ми, поляки, брали 
участь у несправедливих 
війнах, вели війни, продик
товані не інтересами наро
ду, а інтересами привілейо
ваних груп, класів, які до
недавна верховодили на
шим народом (сьогодні у

нас вони вже не існують). 
Ми воювали з іншими наро
дами, з іншими націями в 
ім’я інтересів феодальних 
магнатів, в ім’я інтересів, 
що в основі своїй суперечи
ли благополуччю країни, в 
ім’я інтересів монархів, кня
зів римської церкви, папи, 
єпіскопату в Польщі, інте
ресів кліру, а пізніше — 
банкірів, фабрикантів, тоб
то усієї зграї ситих, безжа
лісних капіталістично-помі
щицьких експлуататорів. 
Іноді нас до цього приму
шували силою, іноді нас 
збивали з пуття чужі нам 
ідеології — націоналістич
ні, соціальні, релігійні.

Наш народ, відроджений 
після соціалістичної рево
люції, визволений з пут на
ціональної і соціальної не
волі внаслідок спільної з 
іншими народами перемож
ної війни з фашизмом, здру
жений сьогодні з іншими 
слов’янськими народами, 
зв’язаний союзом і друж
бою з народами СРСР, — 
зробив усі належні виснов
ки з історичного досвіду ти
сячоліття.

Ми тепер добре розуміє
мо,— можливо, ще не всі, 
але більшість з нас напев
но,— який був справжній 
сенс польсько-російських 
або польсько-українських 
воєн і яких під час них ми 
зазнавали обопільних втрат, 
а також який сенс та яке 
плідне за своїми наслідка
ми значення мали спільні 
революційні битви наших 
народів і що вони нам дали.

Ми наочно бачимо тепер, 
стежачи за нашими щоден
ними успіхами, яку користь 
принесла нам боротьба 
пліч-о-пліч проти фашист
ських варварів і скріплена 
спільно пролитою кров’ю 
дружба вільних народів, 
миролюбних, закоханих в 
свободу й мирну працю. 
Ми сьогодні не зазіхаємо 
на будь-чиї території, тоді 
як наші жадібні до чужого 
магнати шукали блискучих 
перемог і вигоди для себе 
на просторах України, Бі-
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лорусії, Литви чи навіть су
часної Росії. Нас ніхто вже 
не втягне у війни, продикто
вані інтересами церкви, які 
ми провадили століття то
му, воюючи або з Туреччи
ною, або з православною 
Росією, або з кимось іншим. 
Нас ці справи вже не обхо
дять. Нехай собі кожен у 
себе, в своїй хаті,— то його 
справа, — вірить у все, 
що завгодно, аби не шкодив 
іншому, не втручався в його 
справи, не пригноблював і 
не експлуатував, не нама
гався визискувати інших.

Ми не втручаємося в чу
жі справи. Але ми не бай
дужі до долі інших народів, 
яких і досі переслідують 
свої або іноземні гнобителі, 
а найчастіше і перші, і дру
гі. Адже існує міжнародна 
змова гнобителів, ворогів 
свободи й миру. Отже, ми 
будемо в міру сил, в міру 
наших можливостей допо
магати всім братнім наро
дам, які ще борються за ви
зволення, будемо активно

Новий Великий оперний театр у Варшаві.

чинити опір всім актам аг
ресії, варварства.

Свобода, як учить нас іс
торія, є єдина і неподільна. 
Той, хто загрожує свободі 
нашого сусіда (сьогодні), 
може (вже завтра) загро
жувати нашій власній. Ко
лись ми не стали на захист 
Чехословаччини, а до то
го Австрії — перед роз
бійницьким нападом орд 
Гітлера, підтриманого ін
шим розбійником, Муссолі- 
ні, що раніше напав на без
збройну Абіссінію. Ми за
платили за це мученицькою 
смертю шести мільйонів 
грЬмадян нашої країни, 
майже шестирічною нево
лею і втратою безцінних на
дбань культури, пожежами 
й руїнами Варшави, заги
беллю тисяч наших міст, 
містечок, сіл і селищ.

Колись казали: поляк му
дрий після лиха. Тепер ми 
хочемо бути мудрими, зав
бачаючи можливе лихо, 
щоб до нього взагалі спра
ва не дійшла.

З частиною німецького 
народу ми порозумілися. 
Нас об’єднує (не поділяє) на 
Одрі й Нисі кордон миру 
з мирною, як і ми, німець
кою державою — з Німець
кою Демократичною Рес
публікою.

На жаль, у реакційних 
націоналістичних колах Фе
деративної Республіки Ні
меччини є ще наші запеклі, 
непримиренні вороги, послі
довники гітлерівської ідео
логії, що прагнуть реван
шу, наївні дурні, яким сни
ться споконвічний, пангер
манський сон про володіння 
світом, про нові хрестові 
походи на Москву і на Вол
гу, де банди Гітлера діста
ли, здавалося б, незабутній 
урок. їм сниться збройне 
паломництво до могил со
тень, тисяч солдафонів-роз- 
бійників, що лежать під Ки
євом, під відродженим Вол
гоградом, на полях під Ле
нінградом і Москвою. Вони 
мріють про походи за Урал, 
на Сибір, куди вони ще ні-
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коли не заходили (хіба що 
як військовополонені) і ку
ди (чого вони не можуть 
зрозуміти) не дійдуть ні
коли.

«Облиш надію!» — мож
на було б і треба “було б 
відповісти їм словами ве
ликого італійського поета 
Данте з його прекрасної 
«Божественної комедії».

Не можна, проте, забува
ти, що і там навіть, у цьому 
Дантовому пеклі божевіль
них задумів, у Федератив
ній Республіці Німеччини, 
також живуть друзі свобо
ди й миру. І кількість їх 
зростатиме з плином часу і 
усвідомленням того, що ма
ячня аденауерів, ерхардів і 
штраусів, тієї зграї вовків 
вже без овечих шкур, від
вертих паліїв війни, може 
принести німецькому наро
дові тільки нові страждан
ня та нові поразки. І нічого 
більше.

От на які думки наво
дить наш польський «Міл- 
леніум». тисячолітня історія 
нашого народу, об’єднаного 
в державу.

На протязі десяти століть 
ми були, як у нас кажуть, і 
на возі, і під возом. Це по
вчально. Треба тільки вмі
ти робити відповідні виснов

ки з історичних уроків. На
ша Польська об’єднана 
робітнича партія, партія 
робітників, селян і інтелі
генції, партія людей чесної 
праці, і солідарні з нею 
Об’єднана селянська пар
тія і Демократична партія, 
що керують життям нашого 
народу, вчать нас любити 
свободу, справедливість і 
пильно стояти на варті ми
ру в усьому світі.

Молоді й старші гррма- 
дяни-патріоти, знаючи Гсто- 
рію батьківщини й історію 
інших народів, вже не доз
волять пошити себе в дур
ні тим пройдисвітам, які все 
ще намагаються спекулюва
ти на наївності людей і на 
їхніх, усталених традиціями, 
віруваннях, не підуть, як 
недавно сказав товариш 
Владислав Гомулка, за лі
дерами римсько-католицько
го єпіскопату, що виступа
ють за спілкування із за
пеклими ворогами Польщі 
й людства.

Переважна більшість на
шого народу воліє йти шля
хом, який заповіли йому 
Сташиц і Коллонтай, великі 
мислителі XVIII і XIX сто
літь, Косцюшко і Ян Генрік 
Домбровський, вожді бо
ротьби за визволення, Міц-

кевич і Словацький, Рому
альд Траугутт і Ярослав 
Домбровський, натхненники 
і лідери Січневого повстан
ня, засновники польського 
революційного руху, Нарин
ський, Дзержинський, Мар- 
хлевський, польські учасни
ки Великого Жовтня, голо
сами яких промовляє до на
роду сьогодні Польська 
об’єднана робітнича пар
тія.

Ми хочемо і будемо жи
ти вільними в державі, що 
гарантує кожному працю, 
хліб і максимум свободи 
без утрати загальнонарод
них інтересів. Ми хочемо 
бути сучасним — у повно- 
хму розумінні цього слова— 
вільним народом, збрата
ним з усіма вільними наро
дами світу, що прагнуть ми
ру й щастя на землі. Ми 
хочемо, щоб у нас, так са
мо, як усюди, розвивалося 
інтелектуальне життя, жит
тя культурне, гідне сучасної 
людини.

Ось про що ми сьогодні 
думаємо в дні «Міллені- 
ума» в Польщі, замислюю
чись: тисяча років — це
багато чи мало?

Варшава

12



ЇІффюпише
Ь ШНГ/ІІ5...

Цей американський льотчик дістав можливість скористатися завченими 
в’єтнамськими реченнями...

ні люди виловлювали з води за
лишки їжі, які викидали з великих 
суден. Нас відразу посадили на 
бронемашини і відвезли на неза- 
будовану ділянку, оточену колю
чим дротом. Як військовополоне
них. Не можу більше писати, бо 
сутеніє.

Ці листи писав своїм батькам двадцятип’ятирічний 
Дірк Піффко, солдат 1-ої повітряно-десантної дивізії 
американських військ у Південному В’стнамі. Він пе
режив пекло війни в джунглях, і йому пощастило: 
Дірк повернувся додому не в труні, як більшість його 
товаришів.

Все, про що так одверто пише простий солдат, ще 
раз викривас злочинний характер війни, яку амери
канські агресори ведуть у В’стнамі.

Листи Дірка Піффко, уривки з яких ми друкусмо, 
опубліковані в західнонімецькому тижневику «Квію».

Дорогі батькиї Вже три тижні 
сиджу на цьому пароплаві. Нев
довзі маємо висадитися в районі 
затоки Квін-Нхоу. Пробую вивча
ти в’єтнамську мову, вже вмію 
сказати «мені приємно з вами 
познайомитись». Це на випадок, 
коли б я потрапив у полон. 
Чотирьох солдатів-негрів ще на 
початку подорожі посадили у ко
рабельну в'язницю, бо вони ви

словлювалися проти війни у В'є 
намі. Сердечний вам привіт.

До берега підійшли в неділю 
опівдні під охороною вертольо
тів. Побачили білі пляжі й тро
пічні, вкриті буйною зеленню го
ри. Все скидалося на сон. Тутеш-

Любі батькиї Одразу увійшли 
в джунглі, майже на шістдесят 
кілометрів в глиб материка. В су
цільній темряві ледь відшукав на
мет нашого підрозділу. Я лежав 
під своєю сіткою і дослухався 
до голосів старого лісу, які час 
від часу заглушалися артилерій
ськими залпами. Наступні два дні 
ми кружляли в джунглях, бо ма
ли дістатися до головної кварти
ри дивізії. Найпекучішою проб
лемою була вода. Я збирав крап
лини дощу і злизував їх із своєї 
сітки. Шкіра від спеки тріскаєть
ся, руки подряпані гострим ли
стям і гіллям. Чотири доби сиди
мо в цій норі. Більша частина 
населення на боці В'єтконга. Вно
чі дали перший бій. В’єтконгівці, 
здається, хотіли відчути силу на
шого вогню. Коли почалася стрі-
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чверть цих людей належить до 
В’єтконга.

Ми змінюємо наші позиції кож
ні 72 години. У четвер мене по
слали у розвідку ближче до села, 
яке, здавалося, вимерло. Ми пі
шли вп’ятьох. Цілу ніч лежали 
під дощем, не рухаючи ані но
гою, ані рукою. Не можна було 
й кахикнути, я мало не задушився 
до смерті. Над ранок я так змерз, 
що не міг тримати зброю в ру
ках. Ми обшукали все село. Гли
няні хати із солом’яними стріха
ми. Зустріли двох старих. О^ин 
з нас від нудьги вистрілив у них, 
поранив старому ноги і пишався 
з цього. Інші реготали. Я бачив 
злякане обличчя жінки. Прошу 
вас, одпишіть мені відразу. До 
побачення.

Втрати американських військ 
увесь час ростуть.

лянина, мені стало страшно. Так 
само, як в Джорджії, коли двоє 
наших підірвалися на гранатах під 
час маневрів. Зараз граната ви
бухнула біля моєї нори. Я відчу
вав себе безпорадним, як миша 
в мишоловці. Коли починав стрі
ляти сам, трохи заспокоювався. 
Людина звикає до всього. Я буду 
боротися, щоб тільки зберегти 
своє життя. Не хвилюйтеся, якщо 
не писатиму тиждень або два.

Дорогі батьки! Наші позиції 
розташовані на рисовому полі. 
Вночі стоїмо по коліно у воді. 
Вже був і другий бій. І знову 
знайомий метод в’єтконгівців, які 
намагаються нас виснажити. їх 
люди пересуваються безшумно, 
немов тіні. Ми носимо зараз за
мість касок польові кашкети, щоб 
краще чути їхні кроки.

Коли селяни приходять по во
ду до наших позицій, ми не мо
жемо їх прогнати. Адже це їх 
країна. Але ми думаємо, що

Дорогі батьки! Вчора мене по
слали до нашого головного шта
бу, і я зміг помитися під душем, 
змайстрованим біля цистерни з 
водою. Це було чудово! Минулої 
ночі ми пішли у пітьмі в дозор. 
Той, хто йшов попереду, раптом 
впав, перечепившись об протягну
ту вірьовку. З-за кущів злетіла ра
кета, освітивши нас. Потім зацо
котів кулемет. Ми почали стріля
ти з автоматів і випустили зелену 
ракету, щоб викликати артилерій
ську допомогу. Але ворог як 
з’явився раптово, так раптово і 
зник. Вітаю вас.

Дорогі батьки! В неділю, коли 
ми вирушали на нове місце, при
бігли діти з найближчого села. 
Вони, як горобці, збирали наші не
доїдки. Я привітався з ними по- 
в’єтнамськи. Це було дуже сміш
но. Потім ми спустилися в доли
ну. Шосе було заміноване. Впер
ше нас обстріляли вдень. Цей 
невеличкий перехід коштував нам 
одного вбитого і дванадцяти по
ранених. Коли почали стріляти з 
другого берега річки — ми по
казали їм нашу силу: спочатку 
два реактивних літаки обстріляли 
невеличке село, а потім закидали 
його бомбами. Після літаків з’я
вилися вертольоти, вдарила арти

лерія і міномети. Всього вам кра
щого.

Дорогі батьки! Збудував з гілок 
риштування над своєю ямою на 
болоті. Не минає й години, щоб 
дощ не лив як з відра. Мої че
ревики починають гнити. Щойно 
прийшов сержант у поганому на
строї, змок до нитки. Багатьох 
солдатів В’єтнам вже починає дра
тувати.

Ми перебуваємо зараз у про
вінції Біньдінь за 250 кілометрів 
на північний схід від Сайгона. 
Про це довідалися з нашої диві
зійної газетки. Без неї ми б на
віть не знали, де й знаходимося. 
Нас послали шукати збитий вер
толіт, по дорозі траплялися запа
си продуктів, ми їх знищували.

Нещодавно я міг перевірити 
свої знання в’єтнамської мови. 
Обшукуючи зарості, побачив со
лом'яну хатину. Я наставив зброю 
і вигукнув: «Аїдо?» (Є там хто?). 
Щось заворушилося. Я знайшов 
вхід і гукнув: «Цай дай»! (Виходь
те!) «Ванг лен кхонг та бан!» 
(Слухайте мене, бо стрілятиму!), 
«До тої лен!» (Руки вгору!). Ви
йшла стара жінка в лахмітті. По
дивилася на мене нерухомими 
очима і схилилася перед моїм ав
томатом, згорнувши руки. Я по
вторив свій наказ. Тоді вийшла 
дівчина, несучи перед собою не
мовля, худе, як скелет. Потім з'я
вилася ще молода жінка, майже 
сліпа. І також з дитиною, яка бу
ла поранена в ногу. Я став сам 
собі огидний...

Дорогі батьки! Позавчора ми 
зробили велику мандрівку аж до 
села близько Ан-Кхе. Я пішов, як 
ковбой, з добре набитим військо
вим пістолетом в кобурі, що висі
ла на поясі. Зайшов до солдат
ського бару, який тут влаштували 
наспіх. Я бачив жахливі сцени —*■ 
п’яних солдатів, майже голих дів
чат... Маленький хлопчик грався 
в ще незакінченій труні. Попит 
на ці речі тут дуже великий, а 
дерева вистачає. Деякі з тих вар
варів, що воюють разом зі мною,
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хотіли б все в цій країні зрівняти 
із землею. На щастя — це думка 
небагатьох.

Дорогі батьки) Тиждень тому 
я знову брав участь в атаці на 
вертольотах. Атаки виглядають зав
жди однаково. Ми приземлилися 
на рисовому полі і побігли по ко
ліна у воді до села. Застрелили 
багато людей, які цього разу бу
ли мені байдужі. Адже тут не 
можна розрізнити звичайних жи
телів від партизанів — так гово
рить наше начальство. Нас на
вчають спочатку стріляти, а потім 
вже ставити подібні питання.

Дорогі батьки! Вже багато днів 
і ночей ведемо запеклі бої. Поле 
вкрите трупами. Повітря від цьо
го — жахливе. Ми перебуваємо 
за кілька кілометрів від кордону 
Камбоджі. В понеділок відпусти

ли додому рештки одного з на
ших полків. На моїй касці напи
сано по-французьки: «Кохати і
жити». А під час бою я вигукнув 
своїм: «Не беріть полонених.
Стріляйте їх всіх до одного!» До 
побачення.

Дорогі батьки! Два місяці тому, 
після першої невеличкої сутички, 
я скиглив від страху і втоми. То
ді були тільки «недільні партиза
ни». Зараз ми маємо справу з 
добре обмундированими і оз
броєними солдатами. В перші ж 
два дні був убитий наш командир. 
Потім ми брали висоту. Люди 
тут мешкають у хатинах на палях. 
Жінки напіводягнені. Першої ж 
ночі ми потрапили під вогонь во
рожої артилерії — шестеро вби
тих і сімнадцять поранених. Ми 
йшли крізь ліс, що, мабуть, ніколи 
не кінчається. Листя тут величез
не, як вуха в слона. Величезні 
жовті квіти, висохлі річки, трава 
у людський зріст, зарості бамбу

ка, страшні болота. Один з наших 
збожеволів. Мабуть, сонячний 
удар і нервове виснаження. Він 
впав на землю і страшенно за
кричав. В неділю ми отримали 
від сусіднього загону сигнал про 
допомогу. Рушили вперед. Я ніс 
300 патронів, ручні і фосфорні 
гранати та ще багато вибухівки. 
Вітаю вас.

...Наш загін, який налічував 
спочатку 42 чоловіки, зараз має 
тільки 23. Вбиті, поранені, хворі. 
В останній сутичці я почув збли
зька голоси в’єтконгівців. Ми по
бачили їх, коли вони саме готу
валися до атаки. Один з них, вже 
падаючи, кинув ручну гранату. Я 
провів ніч біля п'ятьох вбитих. У 
середу ми залишили позиції. Бу
ло багато трагічних сцен. Я до
помагав пораненому, якому відір
вало ногу. Він весь час питав: 
«Хлопці, вже день чи ніч?» А сон
це палило нещадно. Всього вам 
найкращого.

А цих вже «підготували» до відправки додому.
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Малюнки Ю. Ш е й н і с а

Говорити важко» а мовчати ще важче. Ось 
раніше мені було легко розповідати про все, 
що бачив і пережив. А тепер я вже вищий 
за матір — вигнався на цілих сто шістде
сят вісім сантиметрів. А коли мати інколи 
обійме, то мене чомусь аж жаром обсипає 
і голова паморочиться. Коли вона розмов
ляє зі мною, я нагинаюся, щоб не дивитись 
на неї зверху.

Ось хлопці щось собі розмовляють, а я 
слухаю спокійно і байдуже. Раптом мене 
ніби вогнем обпікає, але я мушу сміятися, 
бо сміються всі, хоч мені зовсім не смішно.

На уроці з політехнізації Жолдош, схилив
шись над якимсь електроприладом, розво
дився про дівочу незайманість. Спершу я 
розсердився. Бо нерозумно патякати про те, 
чого не знаєш. Але він все це повернув на 
жарт. Реготали всі. І я теж сміявся, щоб 
хлопці не помітили, як мені соромно.

Дорослі завжди поглядають на годинник, 
вони поспішають на роботу або на збори. 
І нас теж підганяють, як ото коней. До речі

мене так і прозвали «кінь». Для домашніх 
я — «здоровенний кінь», який мав би вже 
усе розуміти і знати, а я, бачте, незграбний 
і зухвалий. Але чому це кінь має бути ро
зумний? Ось Каті, мою молодшу сестру, ні
хто не називає кобилою, усі вважають її 
розумною і дорослою. Коли розмова захо
дить про неї, обличчя у всіх аж сяють. Каті, 
мовляв, і гарна, і граціозна. Навіть коли 
вона спіткнеться об власну ногу, все одно 
кажуть, що вона чарівне дівча. Вона — ча
рівне дівча, а я — гидкий хлопчисько... Хоч 
я вмію робити сальто і ходити на руках. Не 
оцінили й того, що я торік на районних зма
ганнях з художньої гімнастики став чемпіо
ном. Коли я через весь гімнастичний килим 
зробив кілька сальто і виструнчився, наче 
вкопаний, хлопці нагородили мене бурхли
вими оплесками. Потім підхопили на руки і
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винесли з зали. Батько ж байдуже похвалив 
мене, але зауважив, щоб я не дуже захоп
лювався спортом і не забував про навчання. 
А мати з цієї нагоди згадала про розтягнен
ня зв'язок, яке було в мене ще торік. На ТТ 
думку, гімнастика — це страх і жах...

Ось уже півроку, як я відвідую плавальну 
секцію спортивного товариства «Дожа». Ду
же люблю плавати. Батькові це більше до 
вподоби, ніж гімнастика, бо в молодості він 
теж плавав, у нього є навіть бронзова ме
даль... Якби я не знайшов ТТ випадково, він 
би ніколи й не згадав про неТ.

Кінець жовтня. Небо олов'яно-сіре. В таку 
погоду не хочеться вставати вранці. Тим 
більше вчора заснув пізно. Парк Вермезе 
вкритий густим туманом, з вікна віє холо
дом. У кімнаті лунає музика — я ввімкнув 
приймач.

Я вийшов у другу кімнату і привітався:
— Доброго ранку!
Батько визирнув з ванної і сказав, щоб я 

не кричав так.
— Та зроби тихіше приймач, *— додав він, 

прямуючи до своєї кімнати.
Мати вже одяглася, тільки волосся ще по

в'язане косинкою. Вона теж наказує:
— Андраш! Принесеш молоко! У Каті 

сьогодні гурток!
— Чи є у Каті гурток, чи нема, а по моло

ко завжди посилають мене! — буркнув я. 
Мені не важко принести молоко, але скіль
ки ж можна потурати отій Каті!

Я відчинив двері до ванної кімнати. Каті 
стояла там гола-голісінька, тримаючи в ру
ках сорочку. Вона збентежено глянула на 
мене. Я теж трохи розгубився, побачивши, 
що в неї вже є все, що має бути у дорос
лої жінки, хоч їй немає ще й тринадцяти.

За спиною почулися батькові кроки, але 
я, щоб допекти сестриці, не одвернувся, 
тільки причинив за собою двері.

Каті вхопила рушника і заверещала:
— Андраш! Вийди!
Вона верещала тільки для того, щоб по

чув батько, бо знала, що батькові подобає
ться її сором'язливість.

— Ану, виходь уже! — гримнув я.
Батько стояв за моєю спиною. Я краєчком

ока зиркнув на нього і побачив, що він саме 
надягає піджак. Відчув, що в нього настрій 
дресирувальника.

— Ти що, не можеш постукати?! — сказав 
він суворо. — Не можна бути таким невихо- 
ваним!

Я стояв, мнучи в руках рушник. Мене чо
мусь дратував його тон. Адже мене й справ
ді не цікавлять частини тіла Каті.

— Я поспішаю! — сказав я нетерпляче. — 
А вона тут годинами чепуриться.

— Куди це ти поспішаєш? Ти ж сьогодні на 
другій зміні.

Я нічого не відповів, хоч знав, що батько 
зараз вичитає мені за нечемність.

На щастя, підійшла мати і попросила у 
батька грошей, щоб заплатити за газ. Бать
ко обурився. Адже він давав уже гроші на 
газ! Треба ж, мовляв, совість мати. Та на 
цьому сімейна сварка не кінчилася. Мати 
призналася, що хоче купити собі черевики. 
Отут і почалося: потрібні вони чи ні!? Мати 
сказала, що старі черевики муляють їй ноги, 
а батькові те байдуже.

На це батько нічого не зміг відповісти. Він 
мовчки поклав гроші на стіл і вже хотів був 
вийти, але з ванної кімнати вибігла Каті і по
чала ластитися до нього. Крізь відчинені 
двері мені було видно, як Каті, наче кішка, 
треться щокою об його бороду і ніжно мур
моче:

— Ой, яка колюча борода! А знаєш, коли 
ти поголений, то наче й не такий худий.

— Ти нічого не чула? — лагідно спитав 
батько. — Ну, до побачення, голубко! Не 
забудь вимкнути газову колонку.

— Я теж звик умиватися! — втрутився я.
Батько зміряв мене колючим поглядом,

махнув рукою і вийшов.
А мати прощається зі мною особливо. 

Ось і зараз. Я навмисне низько схилився 
над умивальником, але вона підійшла до 
мене втритул.

— В обід я подзвоню тобі! — сказала 
вона.

Могла б цього й не казати, бо я і так 
знаю, що вона подзвонить, щоб перекона
тися, чи мене бува хто не вкрав.

— Я піду в басейн на плавання, — відпо
вів я, не виймаючи з рота зубної щітки.

— Тоді я подзвоню об одинадцятій...
...І посипались вказівки: щоб я не вихо

див на вулицю з мокрим волоссям, щоб я ні 
з ким не бився в школі, щоб не забув, що 
рахунок на газ лежить на столі...

Каті вже теж одяглася. Тї, видно, мучило 
сумління за той галас, що вона зчинила. 
А може, то вона тільки хизувалася перед 
матір'ю. Стала на порозі ванної й демон
стративно запропонувала свої послуги:

— Я прийду о десятій. Допоможу витира
ти пилюку.

— Не потрібна мені твоя допомога! Щоб 
потім хникала!

Моя сестричка-лисичка! Переді мною 
спокійнісінько роздягається і показує себе 
всю, а побачить батька — преподобницю 
удає. Не боїться, що я колись розкажу 
батькові. А я мовчу. І справді, чого я мов
чу?...

Звичайно, Каті вже доросла. Ще б пак! 
Спить в окремій кімнаті. А я залишився сам 
у тісній дитячій. Хай буде так. І ніхто не знає
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мене як слід. Батько звик казати: як справи, 
юначе?

Гм, юначе! Хто ж я?
Сьогодні буде виховна година, добре було 

б щось намазюкати в зошиті. Наприклад, 
літературний автопортрет. Ото буде сміху! 
А втім, навіщо це чужим людям? От коли б 
цей автопортрет прочитав тільки сам Фа
раон...

В дзеркалі я якийсь мізерний, а я ж після 
Жолдоша найсильнішйй у класі. Я заздрю 
трохи тільки Петеру, бо в нього артистичне 
обличчя і він уміє наслідувати Жана Габена. 
А очі в нього виблискують, наче дві вугли
ни, такі вони чорні. У мене ж обличчя трохи 
бліде, а очі блакитні. Та цьому вже навряд 
чи можна зарадити...

Я сердито гризу олівець. У вікно видно, 
як на ганок навпроти вийшов песик, ліниво 
підняв ногу і, покропивши вазон пеларгонії, 
побіг далі. Потім пройшов листоноша, потім 
жінка з овечою головою у надмірно де
кольтованому платті. Тітонька Чех винесла 
стілець, сіла і підвела до неба обличчя, а 
воно в неї наче зім'ятий клапоть коричне
вого паперу. Потім, видно, змерзла і повер
нулась у дім.

...Агнеш поспішала в басейн. Якби я схо
тів, наздогнав би її. Вона йшла, примружив
ши очі, спостерігала, як на неї всі оглядаю
ться.

Нічого не вийде зараз із автопортрета. 
Піду краще в басейн.

Та все-таки... Фараон розсердиться... Тре
ба щось написати.

Написав кілька речень, і на душі полег
шало. Я ж працюю... В зошиті лежить арку
шик ватману. Хіба щось намалювати? Талія, 
пупок, ноги... Ноги вийшли трошки товсті, а 
перса визивно стирчать. Схожа!

Ні, сьогодні, мабуть більше не зможу ні
чого написати.

Тренер спершу похвалив мене, потім ви
лаяв. Вони дуже люблять так робити.

— Час у тебе добрий, а от з поворотами 
не дуже, — сказав тренер. — Трохи перепо
чинь, а тоді почнеш тренуватися на поворо
тах.

Чабаї закінчив тренування і сів на старто
вий камінь. Шкіра у Жолдоша посмугува
лася від лежання. Він прийшов до басейну 
просто скупатися. Чабаї кепкує з нього, 
каже, як він залізе у воду, буде приплив.

— Ой, гляди, щось ти дуже розумний, 
ще розум голову розіпре! — байдуже оз
вався Жолдош.

Я більше не слухав їх, бо в скляних две
рях з'явилася Агнеш. Я квапливо надів халат. 
Бачив, як вона зайшла в душ, а потім вибігла

до басейну. Я тільки дивився на неї, наче 
приголомшений.

Отямився, почувши запитання Чабаї:
— Фотокартка готова?
— Яка фотокартка? — спитав Жолдош.
— Яка! Яка! Автопортрет! Мала шия, ве

лике черево!
Жолдош похитав своєю великою голо

вою, потім звернувся до мене:
— Хомлок! А ти написав?
— Дідька лисого! Нашкрябав кілька ре

чень і все!
І враз усі забули про автопортрет, бо за 

кілька кроків од нас з'явилась струнка пос
тать Аг .̂ Купальник, що складався з двох 
частин, ледве прикривав її. Цей купальник 
ніби промовляв: дивіться, дивіться! Агі йшла 
повільно, ляскаючи себе долонями по пруж
них стегнах.

Мовчання порушив Жолдош:
— Які гарні маленькі трусики!
Чабаї нервово засміявся:
— Краще, якби їх зовсім не було.
Агнеш зиркнула на нас і одразу відверну

лась. На щастя, мене вона не побачила.
Я так скипів, що насилу вимовив:
— Облиште! Невже ви інакше не можете! 

Ця дівчина — моя знайома.
— Знаємо!— гукнув Петер. — Ти знайо

мий з нею ще з дитсадка.
— Чого ти регочеш? Ми й справді ходили 

разом...
— Гарна дівчина. Трохи косоока, — лука

во сказав Петер.
— Косоока? — здивовано перепитав Жол

дош.
— Та ні, не там, ось тут, — сказав Петер, 

показуючи собі на груди.
Жолдош заїржав, як кінь.
— Облиш кажу, бовдуре! — гримнув я 

на нього, намагаючись якось одвернути від 
неї загальну увагу.

Та мої намагання даремні... Ще б пак! Во
на така струнка й гарна.

А Петерові гра сподобалась:
— А то чому? Хіба це ганьба? — і він по

казав, як погойдуються перса дівчини.
Я не витримав, кинувся на Петера й закру

тив йому руки назад. Ми почали боротися. 
Я міцно стискав його руку. Він крутонувся 
й зойкнув:

— Ой!
— Ну, тепер показуй!
— Викрутиш руку, дурню!
Підійшов тренер, дядько Теза, і ми роз

біглися. Я стрибнув у воду.
Чабаї, обмацуючи руки, здивовано ска

зав:
— Бач, як гороїжиться!
Зніяковівши, я всміхнувся до нього.
На середині басейну зустрівся з Агнеш.
— Здрастуй, Агі, — привітався я.
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вона виринула з води і впізнала мене. Очі 
у неТ були ясно-зелені, наче весняне листя.

— Ще багато тобі пливти, Андраше? — 
спитала вона.

— П'ятнадцять разів!
— А я вже закінчила тренування.
— Що робитимеш завтра до обіду?
— Піду на гору. Хочеш разом?
— Гаразд, саме туди збирався і я...
Вона засміялась і підняла руку над водою.
Агнеш вилізла з води, а я залишився

опрацьовувати повороти.

Всі хлопці в класі неспокійно крутилися 
на своїх місцях, уникаючи погляду вчителя, 
як той собака, що наробив шкоди. Деякі 
учні вже прочитали вголос свої «Автопор
трети». Усі твори були сухі, наче пустеля 
Гобі. Я тривожно сидів на місці, сподіваю
чись, що до мене черга не дійде. Весь клас 
слухав бубоніння чергової жертви, яка чи
тала свій «твір». Фараон дуже нервував, ми 
це бачили. Чабаї пошепки сказав мені, що 
вся ця вигадка нерозумна, бо людина прос
то не може писати про себе хороше, тільки 
погане, а це несправедливо. В майже ціл
ковитій тиші шепіт Чабаї прошелестів на 
весь клас. Фараон, певно, теж почув його.

До кінця уроку лишалося щось хвилин 
десять. Я з полегшенням зітхнув, коли вчи
тель викликав Левенте Лацо. Лацо читав 
голосно і самовдоволено, хлопці перемор
гувалися. Лацо добрий хлопець, тільки лю
бить рекламувати себе, не підозрюючи, що 
Фараон уже давно розгадав його трюки.

«...Уроки, як правило, я роблю, але пи
сьмові завдання виконую не завжди старан
но. Вдома допомагаю матері, витрушую ки
лими тощо. Батькам і вчителям завжди кажу 
правду. Громадські доручення теж вико
ную, на піонерські збори ходжу завжди, 
беру активну участь у спортивних змаган
нях. За виготовлення декорації для гуртка 
одержав подяку. Сподіваюся, що в майбут
ньому буду ще активніший».

— Я теж сподіваюся, — сказав незадово- 
лено Фараон. Потім, ніби щось згадав, до
дав: — А втім, загалом непогано. Непога
но, — повторив він невпевнено, чухаючи 
підборіддя і дивлячись на Лацо такими сум
ними очима, наче загубив десь місячну зар
плату.

Я глянув на годинник Чабаї. До дзвінка сім 
хвилин тридцять секунд.

Фараон нерішуче обернувся до класу, і я 
відчув, що його погляд на мить зупинився 
на мені.

— Ховаєтеся один за одного, герої! Бач, 
які усі сумирні. Ну, давайте послухаємо ще 
одного, — сказав він, наче підбадьорював 
сам себе. — Андраш ХомлокІ

Я підвівся:

— Я... я не закінчив щё...
Вчитель махнув рукою:
— Скільки написав, стільки й прочитай!
Власне, я до цього моменту якось не ус

відомлював, що доведеться читати комусь 
ці кілька безглуздих речень... Долоні враз 
змокріли, і я, запинаючись, прочитав:

— «Ми вже й торік писали «Автопортрет». 
Я теж написав його, розповів про себе, про 
свої звички. Тоді... все було так просто і лег
ко. А тепер ось чомусь важче, набагато 
важче, ніж рік, два роки тому. Дорослі ви
магають, щоб ми були у всьому відверті. 
Бути відвертим нелегко. Дорослі теж не від
верті. Вони ніби оточують себе густим ту
маном, щоб ми не бачили їх...».

Я замовк і витер долоні об штани.
— Все? — спитав Фараон.
— Більше не встиг.
Фараон повільно підійшов до мене, по

клав мені руку на плече, і я, здивований, 
побачив, що він усміхається. Потім простяг
нув руку і взяв мого зошита.

— Так, так, це, звичайно, тільки уривок... 
Але мені все-таки подобається! — сказав 
він весело. — Андраш пише правду... Бути 
відвертим дуже важко. Вірно, Перцеле?

Той, усміхаючись, відповів:
— Ще б пак! Якби я завжди був одвер- 

тий, батько вже зробив би з мого обличчя 
котлету...

Всі схвально зареготали.
— Невже батько бив би тебе, якби ти при

йшов додому і чесно сказав: батьку, сього
дні з хімії я одержав п'ятірку? — спитав Фа
раон.

— Ну, що ви, старий зрадів би... — хихи
каючи, відповів Перцел.

А Фараон почав розводитися про те, що, 
мовляв, про хороше легко говорити від
верто, а про погане — важко, тобто про те, 
що ми вважаємо поганим. Але я вже не 
чув його слів; бо стежив за його лівою ру
кою, якою він легенько перегортав сторін
ки мого зошита... І враз рука його завмерла. 
Нещодавно я впрів од напруження, а тепер 
навіть пальці на ногах похололи. Я гаряч
ково намагався пригадати той свій малюнок: 
дівоча голова... перев'язане стрічкою волос
ся... і... і красиво окреслені дівочі перса...

Жах і лють охопили мене. Я визивно ди
вився на Фараона: Віддайте! Яке ваше діло!

Фараон повільно підійшов до моєї парти 
і обережно поклав зошит на лаву; аркуш з 
малюнком стирчав із зошита, наче закладка. 
Фараон навіть не глянув на мене. Демон
струє свою великодушність. Але невже ма
люнок такий уже?.. Адже там тільки умовні 
лінії...

Пролунав дзвоник. Фараон вийшов з кла
су, так і не глянувши у мій бік.
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Не встиг Фараон зачинити за собою двері, 
як хлопці наче показилися.

Пецер 1 вискочив на парту і, розкинувши 
руки й закотивши очі під лоба, закричав:

— Овечки божі! Скінчилася свята сповідь. 
Відпускаю ваші гріхи!

Він перехрестив рукою клас, потім при
гладив зачіску.

У класі зчинився страшний гармидер. 
Шомфаї, який ходив у цегляно-червоній со
рочці, скинув піджак, скривився, обернувся 
до класу. Тим часом за його спиною вже 
зібрався хор. Хлопці галасували, штовхали 
один одного.

— Увага, овечки божі, увага! Прослухай
те оголошення. Сьогодні в програмі: утво
рення материнського молока!

Це була нова тема, тому усі уважно слу
хали. Одного з учнів поставили вартувати 
до дверей.

ШомфаТ диригував, а хор спочатку разом, 
а тоді віддаючи перевагу то сопрано, то 
басам, скандував:

Молочко, молочко, дуже добре МОЛОЧКОІ 
П’ять форинтів заплати 

, І нап'єшся моні тиі
А як твоїм грошам край,
То про моню забувай!

Слухачі нагородили хор бурхливими оп
лесками і реготом. Потім хлопці оточили 
Пецера, який, наче колоду карт, тасував 
фотолистівки. Потім він жестом ілюзіоніста 
висмикнув з колоди одну і показав ТТ хлоп
цям. На листівці було зображення голої 
жінки в накинутому на плечі розстебнутому 
пальті.

Пецер кумедно скривився, потім про
мовив:

— Ілюстрація до автопортрету!
Від реготу задвигтіли стіни класу. Хлопці 

оточили Пецера і почалася торгівля. Хор 
розбігся, лише дехто ще голосно співав:

Молочко, молочко, дуже добре МОЛОЧКОІ

Жолдош кликав нас, щоб ми теж купили 
фотолистівку.

— Пізніше куплю! сказав я, бо не хотів 
штовхатися.

— Ну, а як тобі подобається? Фараон по
вірив нашим «автопортретам»!

— Він хоче, щоб ми вивернули перед ним 
свої душі... — сказав обурено Петер, по
глядаючи на фотолистівки, які по одній по
казував Пецер.

Лацо злякано визирав з-за книжки.
Бочор, який ось уже рік розмовляв ба

сом, почувши Чабаї, і собі втрутився в роз
мову.

— Остогидли мені вже ці повчання.
Левенте Лацо, затуливши долонями вуха,
1 Прізвисько Перцела; Пецер — шкуродер.
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зубрив історію. Він благально озирнувся.
— Не галасуйте! Я ж не вивчив імперіа

лізм! — і він знову схилився над підручни
ком.

Вже кінчалася велика перерва, коли я теж 
сперся ліктем на парту біля Пецера, від
штовхуючи слабших членів хору. Умисне 
голосно сказав:

— Дай одну!
Пецер вишкірив зуби, мовчки перекла

даючи фотокартки.
— Ось цю! — вибрав я: жінка стоїть нав

колішки, волосся розпущене. ї ї  сфотогра
фували десь в очереті. Молоденька. І об
личчя не затулила.

Я швидко поклав фотографію в кишеню.
Однак у програмі був ще один номер. Під 

музику кишенькового радіоприймача Пецер 
і Шомфаї почали танцювати рок-н-рол. Вони 
сіпалися, мов скажені.

Черговий попередив, що йде вчитель, і ми 
вмить розбіглися на місця.

— Фараон іде!
Радіоприймач вимкнули, і всі прибрали 

серйозного вигляду.
Фараон став на порозі й кивнув мені. Я 

спершу не збагнув, що то він кличе мене. 
Ну, тепер матиму мороку. Нащо намалю
вав голу жінку?.. Дорослі часто люблять 
питати нас про таке, на що й самі можуть 
дати відповідь...

Я вийшов у коридор. Фараон був зі мною 
привітний і сказав, щоб я завітав до нього 
додому.

— У понеділок, гаразд? — сказав він.
Я погодився, хоч ненавиджу такі відві

дини. Сьогодні ще тільки п'ятниця. Тепер аж 
до понеділка думай, що то буде за роз
мова.

Чудова субота. Треба б піти погуляти, але 
не можу: сиджу і граюся з іванцем-киван- 
цем. В суботу я уроки не вчу. Присадкува
тий металевий чоловічок неохоче нахиляє
ться до магніту, потім переможно стає на 
ноги й докірливо хитає головою.

Сумна ця гра. Дивлюся на металевого 
чоловічка на дзеркальній поверхні стола, 
і мені здається, що нервозна атмосфера 
квартири примушує здригатися навіть іван- 
ця-киванця — адже магніт зараз досить да
леко від нього.

Усі двері в квартирі розчинені навстіж, а 
я не смію їх зачинити. В такій ситуації най
краще прикинутися мертвим, як комаха.

Мати нервово ходить сюди-туди по кім
наті. На ній її улюблена блакитна сукня, 
зачіска святкова. Батьки кудись збираються. 
Обличчя матері розчервонілося, вона хо
дить, нервово заламуючи собі пальці, і раз 
по раз поглядає на годинник. На ногах у неї



нові туфлі на шпильках, і через це вона хо
дить, трохи нахилившись уперед. Я не ди
вуюсь! Ходити на таких каблучках, не втра
чаючи рівноваги? Фантастичної

Я саме взяв магніт, коли мати крикнула:
— Каті! Подзвони батькові на роботу!
Аж іванець-киванець перелякано захи

тався.
— Гаразд, мамо, — трохи розгублено оз

валася сестра.
Потім Каті зазирнула до мене і спитала:
— Андраш! Ти не бачив моєї хустинки? 
Я жестами показав їй, щоб ішла дзвонити,

бо буде скандал, але вона спокійно загля
дала в усі шухляди, поки мати знову роз
дратовано не гримнула:

— Нащо тобі ота хустинка? Роби те, що я 
сказала!

— Вона потрібна мені для репетиції. Ось- 
ось прийдуть подруги, — пояснила Каті.

Лише згодом я почув, як вона набирає 
номер.

Ми всі троє добре знали, що батька вже 
немає на роботі.

— Що спитати?
— Що спитати, що спитати! Спитай, чи 

батько ще там! Вже п'ята година!
Каті набирає номер.
— Цілую ручки, тітонько Гізі. Це Каті 

Хомлок. Скажіть, будь ласка, батько пішов 
уже? Давно? А не сказав, куди пішов?

— Каті! — жахнувшись, гримнула мати.— 
Ти збожеволіла?! Поклади трубку!

— Зрозуміла, дякую, тітонько Гізі,—  і се
стра поклала трубку.

— Хіба я тобі казала, щоб ти питала, куди 
він пішов? Я ж просила спитати, чи батько 
ще там! Нічого не можна тобі доручити.

— Батько пішов в Уйпешт !, — сказала 
Каті, знизавши плечима.

— В Уйпешт? І це в суботу! Пообіцяв піти 
в гості, а іде в Уйпешт!

Мати знову міряє кроками кімнату. Ну, з 
мене досить. Зачиню двері!

Але за хвилину Каті зайшла знову і знову 
залишила їх відчиненими. Гаразд, хай уже. 
Ох-ох!

— То ти не бачив хустинки? — спитала 
Каті, збентежено кліпаючи очима.

— Бачив!
— Де?
— На Сінному майдані в супроводі двох 

міліціонерів.
— Не верзи дурниць! Мені потрібна хус

тина. Зараз прийдуть Жужа Гал і Мацо ІІІі- 
пош.

г

— От і добре, що прийдуть) Побачать ці
кавий спектакль.

Каті важко зітхнула і знесилено опустила
ся на канапу.
------------  * . •

• Район Будапешта.

Десь біля шостої години вечора, коли 
батько прийшов додому, в матері вже кін
чався другий напад плачу.

Батько відразу помітив, що дома не все 
гаразд, і підкреслено ввічливо спитав, які 
новини, потім поцікавився нашими справа
ми. Мати мовчала.

Батько знову щось запитав, і мати нарешті 
істерично викрикнула, що вже шоста го
дина.

Батько враз усе зрозумів і почав виправ
дуватись, що він досі працював, а про за
прошення Зольомів зовсім забув, але 
все буде гаразд, зараз він подзвонить їм по 
телефону і скаже, що сьогодні з матір'ю 
вони не зможуть прийти, бо він дуже стом
лений.

— Та воно й краще, що сьогодні не піде
мо туди, — закінчив батько.

— Чому? — спитала мати.
Ми з сестрою уважно слухали, що відпо

вість батько. В очах Каті спалахнули іскорки 
надії. А я лише махнув рукою: спокійно! 
Змагання ще триває!

Батько відповів, що а товариша директо
ра зараз не все гаразд і незабаром з'ясує
ться, хто його друзі, а хто недруги.

На де не зовсім зрозуміле пояснення 
мати відповіла, що через це вона півдня 
хвилюється і нервує.

Ми чули, як вона пройшла кімнатою і 
грюкнула за собою дверима спальні.

Батько подзвонив по телефону до Зольо
мів, пояснив, чому вони з матір'ю не прий
дуть в гості, 1 теж пішов до спальні.

В спальні розігрувалася друга дія спек
таклю. Батько сказав матері, що змушений 
працювати вечорами.

— В Уйпешті? — спитала мати.
Тепер уже батько обурився, що мати, 

мовляв, весь час стежить за ним, не довіряє 
йому, і тому він почуває себе ображеним. 
Якимсь чином зайшла мова і про туфлі на 
шпильках.

— Я ні на що не маю права... віднесу їх 
назад, коли тобі цього хочеться! — вигук
нула мати, і в спальні щось двічі грюкнуло.

— Ти все перекручуєш! Хіба я проти тих 
туфель... Але ж зараз кінець місяця... 
З туфлями можна і почекати... Я б хотів хоч 
трохи спокійно пожити!

— Он як? А я? Скажи, Шандоре, чому я 
мушу все терпіти? Адже ти приніс додому 
цілу хмару парфумів...

— Чого-о-о? *
— Чужі парфуми... Ти весь пропах ними! 

— заверещала мати.
— Ну, годі, file хочеться приходити до

дому! Якби не< діти...
— Будь лдсрб! Можеш іти куди знаєш!

і Грюкнули Двері, мати прожогом вискочи
ла в кухню і там заридала.
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Я не дивився на Каті, бо знав, як вона бо
їться, щоб хтось із батьків не покинув нас.

Коли я обізвався, голос мій звучав хрип
ко:

— Не бійся! Нікуди не піде.
Каті недовірливо зазирала мені у вічі, а я 

зніяковіло дивився на неї.
— Нікуди, кажу тобі. Не насмілиться.
Не треба хвилюватися: сьогодні сварять

ся, а завтра принесуть квіти, а нам подарун
ки. Мати не хоче, щоб батько пішов, так 
тільки каже — іди куди знаєш! — наче це їй 
підказує якась нечиста сила. І в цьому «іди, 
куди знаєш» вчувається: всі загинемо, якщо

покинеш нас. Батько теж знає, що нікуди не 
піде. Він сердиться і кричить, але й не думає 
нас кидати.

І все-таки ми наче самі не свої, поки три
ває сварка. Каті мне хустку, а куточки уст у 
неї здригаються. Вона боїться, що колись 
така сварка закінчиться погано, і ми вже 
тоді нічим не зможемо зарадити.

Мені дуже жаль матері, часто ми з Каті 
марно намагаємося заспокоїти її. Щоранку 
вона проводжає батька до рогу вулиці, дов
го прощається з ним, смикає його за вилоги 
піджака і крадькома цілує. А батько нервує 
і, чекаючи трамвая, поглядає на вуличний 
годинник. Мати ж не зважає на те, що вже
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пізно, і дуже неохоче відпускає нарешті 
батька. Ніби позичає його комусь.

Каті сидить страшенно засмучена, і це 
мене теж турбує. Вона низько похилила го
лову, а сльози одна за одною падають на 
підлогу.

Я хотів погладити її по голівці, та раптом 
вона схопилася і заголосила:

— Це я напарфумила батька!
— Дурепа! — гримнув я на неї. І завжди 

в нашій сім'ї сварки виникають через отакі 
дурниці.

Каті винувато втирала сльози.
Почулися швидкі кроки. Зайшов батько, в 

пальті, зніяковіло прохрипів:
— Здрастуйте! — Він поправляв шарф і 

на нас майже не дивився. — Я піду трошки 
прогуляюся. В матері болить голова...

Я глянув на Каті, вона зрозуміла мій по
гляд неправильно і стала перед батьком.

— Тату! Це я напарфумила твоє пальто!
Батько вражено глянув на неї, понюхав

вилоги пальта, потім іронічно посміхнувся і 
тихо промовив:

— Дурненька ти, доню! Ой дурна! Ну, яке 
це має значення? А втім, гаразд, я за годи
ну повернусь. У матері болить голова, — 
повторив він уперто і вийшов.

Якийсь час ми знічев'я тинялися по кім
наті. Каті повеселішала, знову почала шука
ти свою хустку.

Раптом знову грюкнули двері.
— І мати пішла, — сказала стурбовано 

Каті.
— А чи знаєш ти, чого вони сваряться? — 

спитав я її.
— Та... певно, на цей раз винна я і туфлі 

на шпильках.
— Коли б так! Туфлі тут ні до чого.
— То в чому ж річ?
— У них завжди знайдуться якісь туфлі.
— Туфлі?
— Не розумієш, дурна гуско! Туфлі на 

шпильках бувають раз на рік, а сварки мало 
не щодня...

— А чого це ти гудиш батьків? — розсер
дилася Каті.— Адже вони все-таки твої бать
ки!

— і то правда, — відповів я. — Мені таки 
треба шануватися. І взагалі якось у нашій 
сім'ї не все гаразд... із дружбою. '

— З чим негаразд? Ох і розумний же ти, 
все знаєш!

— Ну, годі... — сказав я.
— ІДо-о? Бач який...
— Годі, кажу!
Каті не наважилася перечити, вона мовч

ки вийшла, щосили грюкнувши 'дверима. Га
дає, що саме так і треба.

Щоб розважитись, я погрався трохи з 
іванцем-киванцем, — ці домашні сцени 
стомлювали мене.



Раптом різко пролунав дзвоник, потім, 
сміючись, тупаючи наче коні, до квартири 
вдерлися дівчата.

— Ой, ти сама тут? — спитала Жужа Гал 
манірно, протяжно, хрипким голосом шан
сонетки... Так, у неї саме такий голос. Вона 
довга, як драбина, j  коли я стою поряд з 
нею, вона зверху блимає очима на мене.

Мацо Шіпош, оце мале чорне кошеня, 
теж прийшла. Вона скаржилася, що якийсь 
хлопець нахабно поводився з нею, але що 
то було за нахабство, я не зрозумів, бо в 
цей час шансонетка розказувала про якісь 
вуса.

Та Мацо не здавалася, вона любила слу
хати тільки власний голос:

— Я йому кажу: ви схожі на вашу за
чіску...

В цей час Жужа почала наспівувати щось 
на мотив пісеньки, модної торік:

Бідолашне, дурненьке, 
бідолашне, дурненьке дівча...

Дівчата весело зареготали. Я почув, що 
Каті теж голосно засміялась.

Мені треба якось проскочити повз них, 
бо тут можна збожеволіти.

Я взяв свою шапку і зайшов у кімнату, де 
були дівчата. Мацо вищала, Жужа голосно 
співала, — мене вона не помітила. Під но
сом у неї були приліплені закручені догори 
вуса, і вона стрибала навколо столу, наче 
коза.

— Здрастуйте. Що це? Бал-маскарад?
— Ой, Каті! Ти ж казала, що сама вдома. 

Ой-ой!
Жужа зірвала вуса.
— Заспокойтесь! — сказав я. — Ви собі 

влаштовуйте тут цирк, а я піду.
Мацо дивилася на мене, як факір на змію. 

Вона аж вигиналася вся, коли наближалась 
до мене.

— Покидаєш нас, Андраше? Залишайся! 
В нас репетиція! — Вона впритул підійшла 
до мене і, химерно повівши очима, зиркну
ла на мене з-під лоба.

— Дідька лисого! Тільки хихоньки знаєте 
і більше нічого! — сказав я, пробираючись 
ближче до дверей.

— Ні, ні! — вигукнула Каті. — У нас справ
ді репетиція. Подивишся?

— Ні. Маю свої справи.
— Свої справи! Ай-ай-ай!
Всі троє закружляли в шаленому танку, а 

я квапливо вийшов.

Тим часом уже смеркло. Я звернув на ву
лицю Аттіли. Довго свистів, але Чабаї не 
відповідав. Нарешті у вікно визирнула його 
бабуся і крикнула:

— Петера немає вдома!
— Немає? — перепитав я здивовано.

— Він пішов на збори вожатих, — сказала 
добродушно бабуся.

Я одвернувся, стримуючи сміх. Ох і жар
тівник цей Чабаї!

Перед під'їздом будинку стояла тітонька 
Чех, тримаючи в руках хлібину і сифон. Вона 
безпорадно дивилася на ручку хвіртки. По
бачила мене, але не попросила допомоги, 
не наважилась. Гадає, що всі діти хулігани.

Я одчинив їй хвіртку і пошепки сказав:
— Найближчі збори вожатих відбудуться 

в суботу. Від сьомої вечора до півночі! 
Авжеж!

— Що ти кажеш, синку? — спитала тітонь
ка Че* наставляючи вухо.

— Кажу: уже вечір.
— Ет! — махнула вона рукою. — Звичай

но, вечір.
Я вийшов на Вермезе і довго гуляв сам.
Батько і мати теж блукають десь, окремо 

одне від одного.
Хочеш не хочеш, треба повертатися до

дому. Вони теж прийдуть. І вдома атмосфе
ра буде така напружена, що від запаленого 
сірника може статися вибух.

Понеділок. У квартирі тихо. Каті пішла до 
Галів.

Все було б добре, якби на четверту годи
ну не треба було йти до Фараона. Він спи
тає, нащо я малюю голих жінок. Спитає, це 
точно! А яка ваша думка щодо цього, то
варишу вчитель!? Це ж бо жахливо, коли 
хтось весь час ставить такі запитання, відпо
відь на які знає сам. Та мені байдуже. Все 
одно мовчатиму. Звичайно, у нього вдома 
все буде не так, як у класі, де хлопці під
моргують один одному і взагалі якось ве
селіше... А на квартирі треба мовчати, як 
риба... Але... Може, вдома буде Зізі. А при 
ній Фараон не говоритиме про голу жінку. 
Я вже не раз бував у них. Особливо запа
м'яталися мені останні відвідини, коли я 
приніс зошити 5 «б» класу. Зізі тоді мала за
чіску «кінський хвіст» і в порівнянні з Фа
раоном виглядала дуже юною.

Фараон боязко, ба навіть благально, звер
нувся до неї:

— Зізі, будь ласка, візьми у хлопця зо
шити!

Вона підійшла близько до мене, в мене 
аж голова запаморочилася. На Зізі тоді бу
ли чорні брюки, які щільно облягали її стан, 
і білосніжний пуловер. Дарма я відводив 
од неї погляд, дивився униз, на килими, щоб 
не бачити обрисів її розкішних грудей і бі
лявого волосся.

Мені видалося дуже дивним, що Фараон 
похмуро і байдуже дивився на свою дружні 
ну. І справді, все це виглядало так, міби
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вона його донька або якась казкова русал
ка, котру полонив старий, лисий Фараон.

Відторі Зізі мені часто сниться. В уяві я 
схиляюся на її груди, і вони пружно вгина
ються, наче два м'які великі пагорби. Моє 
серце здригається, мов зіпсований мотор, 
і від цього тремтить весь мій кузов.

Я подзвонив. У квартирі ввімкнули світло.
У дверях стала Зізі. Вона, мабуть, саме за
чісувалася, її біляве волосся аж сяє. Зізі так 
привітно, так допитливо дивиться на мене, 
що мені знову доводиться відвести погляд. 
Білосніжний купальний халат підперезаний 
пояском.

Зізі спитала, як справи вдома, але від две
рей не одходила. Потім зауважила, що я 
страшенно швидко росту. Поцікавилася і 
матір'ю. Байдуже слухала мої відповіді, роз
глядала мене. Потім згадала і про Каті.

— Ви вже справжній юнак. А як там Каті? 
Така ж гарна?

— Та... Така, як і була, — відповів я.
Зізі дзвінко, але якось нервово засміяла

ся, нарешті зійшла з порога і гукнула в кім
нату:

— Денеш! Твій учень прийшов!
— Хай сідає! — почувся звідкись знайо

мий тихий голос Фараона.
Зізі ласкаво кивнула головою в бік кім

нати, відчинила переді мною двері і вказала 
на крісло. Вона залишилася в коридорі. Сту
пивши в кімнату, я незграбно вклонився, а 
Зізі, посміхаючись, зачинила двері.

Я одразу помітив, що на столі лежать зо
шити; деякі були розкриті. В своєму зошиті 
я побачив, як звичайно, пузату двійку. Та це 
не цікаво.

Купу зошитів, книжок, журналів на столі 
безладно розсунуто, щоб на середині було 
вільне місце. Схоже на мій стіл. Хіба що на 
моєму книжок менше.

Книжкова полиця обшарпана, килим стра
шенно витертий, мідна попільничка — ду
бовий листок — повна недокурків.

На стіні картина, виконана в дусі форма
лізму: букет червоних маків.

Ще я побачив на столі знайому фотокарт
ку. На ній був весь наш клас, з Фараоном у 
центрі. *

Я саме роздивлявся фото, коли тихо від
чинилися двері. Я збентежено кинув фото 
на стіл.

Зайшов Фараон у старенькому халаті.
— Чому не сідаєш? Знайшов щось цікаве?
Я привітався і мовчки показав на фото

картку.
Фараон сів. Я теж опустився у глибоке 

крісло і спостерігав, як він запалює сига
рету.

— Це фото з Фельдвара, — сказав я, — 
тоді ми ще були п'ятикласники...

— За цей час ви завдали мені вже чимало 
клопоту, — сказав він і, як завжди, одразу 
перейшов до діла, хоч почав не з того, чого 
я сподівався.

— Те, що ти написав, цікаво, — почав Фа
раон, мружачись на мене крізь сигаретний 
дим.

Я мовчав. Під черевиками був м'який, тов
стий килим. Крісло теж здавалося мені стра
шенно м'яким. В кімнаті було безліч усяких 
завісок, навіть з полиці під дзеркалом зви
сало білосніжне мереживо.

На канапі лежали велетенські подушки, 
вишиті національним орнаментом, пахло 
сигаретним димом і парфумами.

— Шкода, що ти не дописав до кінця.
— Читати це перед усім класом не так 

легко...
— Звичайно, адже написати про це теж 

не легко. Ти й справді не закінчив?
— Спочатку я написав щось, але порвав. 

Це вже я вдруге писав.
— А як ти писав? «Дорослі ніби оточують 

себе густим туманом...»
— Ви докоряєте нам, що ми не відверті...
— Ти хочеш сказати, що дорослі теж.
— Так.
— Гаразд. Але де ти бачиш... у чому 

саме... цей туман?
В цю мить я згадав нервозну атмосферу, 

у якій жила наша сім'я, і розхвилювався. 
Хотів я цього чи ні, але випалив:

— Ну от, наприклад... Батько з матір'ю 
сваряться... дуже сваряться. А ми з Каті все 
чуємо. Не можемо не чути! І після цього 
батько каже нам: у матері болить голова!

Я запитливо глянув на Фараона, але він, 
мабуть, не зовсім зрозумів мене, хоч і ки
вав ствердно головою, пересуваючи на сто
лі попільничку.

— Але ж це неправда! І батько знає, що 
я знаю, що це неправда. Ось бачите, це і є 
той туман...

— А ти ще не говорив про це з батьком?
— Не можна.
Він порадив поговорити про це з батьком, 

але я не погодився.
— Батько вважає тебе ще дитиною.
— Можливо, — відповів я.
— А якої ти думки про малюнок? — наче 

між іншим, спитав він, хоч я заздалегідь 
знав, що наша розмова приведе до цього.

— Та... це... лише... дякую... — промимрив 
я затинаючись. Інший вчитель показав би 
хлопцям та ще й поніс би в учительську. 
І всі глузували б з мене.

Якусь мить Фараон пильно дивився мені 
в очі. Я аж упрів. Після тривалої паузи він 
досить різко сказав:

— Той малюнок виконаний без будь-яко
го естетичного смаку!

— Звичайно!
Я спробував засміятися — сміхом я хотів
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підкріпити свою згоду, а він хай би собі го
ворив далі. Я завважив, що зовсім зім'яв 
скатертину на столі. Фараон помітив це, але 
нічого не сказав. «Ну, гаразд, досить уже з 
мене його великодушності!» — подумав я.

— Я не люблю нікого висміювати. Та не 
в цьому річ...

До кімнати зайшла Зізі, і він замовк. Вона 
поставила на стіл димчасту вазу із гвозди
ками.

Фараон замріяно дивився перед себе, по
тім добродушно обізвався до неТ:

— Зізі! Почастуєш юнака чим-небудь?
— Юнака? Звичайно! Зараз принесу щось.
Фараон раптом вирячився на неї, мабуть,

помітивши, що Зізі переодяглася. Зараз на 
ній був елегантний костюм, шию вона по
в'язала прозорим шарфом.

За півхвилини Зізі зайшла знову, принес
ла на таці печиво. В цю хвилину мене охо
пило якесь неприємне відчуття — немовби 
я перестав існувати для Фараона.

— Ти кудись ідеш? — звернувся він до 
дружини.

Зізі нервово, проте досить ввічливо від
повіла — таким тоном відповідають на дур
ні запитання.

— Іду до швачки. Пальто вже готове. До 
побачення! — сказала вона і на ходу поці
лувала Фараона в чоло.

— Якби трохи почекала, я б теж пішов...
— Що ти! — грубо перебила його Зізі. — 

Чого тобі туди? До побачення, юначе! Вітай 
маму!

— Дякую! — сказав я, підхопившись із 
крісла, і дивився їй услід, поки вона не ви
йшла з кімнати.

Обличчя Фараона я не бачив, видно було 
тільки його лисину, бо сидів він, низько на
хилившись уперед.

Я не знав, що мені робити: іти чи залиша
тися. Мовчанка ставала вже дуже неприєм
ною, а я не міг ні про що думати.

Коли Фараон, нарешті, підвів голову, то 
зрозумів одразу, що я щось помітив. Я й 
тепер не можу собі пробачити, що тоді на 
якусь мить злякався. Коли схаменувся, він 
уже перейшов у наступ.

— Сідай! — сказав він грізно і почав щось 
шукати в кишенях. Нарешті дістав клаптик 
паперу, поправив на носі окуляри й почав 
роздратовано читати, а закінчив майже 
криком:

— Ось що тут написано: «На порядку
денному — походження материнського мо
лока. Ілюстрація до автопортрета». — Він 
похмуро блимнув на мене. — Пам'ятаєш? 
Чи може, додати до цього фотокартку?

Я марно намагався пригадати, звідки йому 
відомо це... Погляд його заморожував мою 
думку.

Він повів далі, наче суддя:

— Ти бачив оті фотографії?
— Бачив, — сказав я перелякано.
— Дешева, сороміцька халтура!
— Так, — погодився я, відчувши сором, 

більший від переляку.
Фараон схвильовано кричав. Його жовту

вато-біле обличчя перерізали чорні зморш
ки.

— Я про цю ганебну історію доповім ди
ректорові! Перцела виключать із школи!

— Не треба! Це ж випускний клас!.. Ми 
самі все уладнаємо!

— Ви самі? Яким чином?
— Більше не буде такого...
—.А  чому ви раніше не подумали про це?
— Усі ми винні в цьому! — сказав я, по

хиливши голову. Цими словами я відбив на
пад. Що ж, мовляв, виключайте із школи 
весь клас!

Запала тривала мовчанка.
Нарешті Фараон підвівся:
— Гаразд. Я вірю вам.
— Спасибі... побачите... — промимрив я 

ошелешено, бо аж ніяк не чекав такого за
кінчення.

— Так от, Андраше! — сказав він. — Ви 
теж вмієте оточувати себе туманом... Чи не 
так?

Я промовчав.
— Привіт батькам. До побачення!
Він стояв наче вкопаний, заклавши руки в 

кишені.
Я повільно рушив до дверей.
Мої вуха й щоки палали. Аж у під'їзді я 

зупинився. Чомусь пригадав, як поквапливо 
пішла Зізі... Якось Фараон сказав нам, що 
стрункий стан і гарне обличчя це ще не все. 
Але хіба можна уявити собі Зізі або Агнеш 
іншими, негарними? А Фараон лисий, і об
личчя в нього зморшкувате... одне слово, 
він старий. Йому, мабуть, вже під сорок.

Сьогодні він був якийсь не такий, як завж
ди. Нервував, кричав, тільки під кінець сха
менувся. І говорив якось непереконливо, 
кричав, ба навіть вищав, наче магнітофонна 
плівка, коли пришвидшити її біг.

На сходах зустрів Агі. Я був стомлений, а 
вона в доброму гуморі. В нейлоновій сум
ці я побачив пісенник. Мені не хотілося за
раз навіть розмовляти, не те, що співати, 
а тому я вирішив, що залишуся вдома. Од
нак вона потягла мене з собою. Я був 
роздратований, бо йшов з нею всупереч 
своїй волі. Згори повз нас квапливо пробіг 
дядько Мікі. У нього є мопед «Берва», тому 
ми з ним у досить добрих стосунках...

Я розгублено привітався:
— Цілую ручки!
Дядько Мікі, навіть не глянувши на мене, 

процідив крізь зуби:
— Здрастуй!
Потім він обійшов Агнеш, наче кіт, і, нахи

лившись до неї, привітався.

26



— Цілую ручки! Як ся маєте, панночко?
— Спасибі, добре, — відповіла панночка 

з зачіскою «кінський хвіст», показавши білий 
ряд зубів. — А ви як?

— Коли вас бачу, краще, — сказав дядь
ко Мікі грайливо і повів далі: — Доки ж 
можна гарнішати?

— Перестати гарнішати чи що? — спитала 
Агі, кокетливо вигинаючись.

— Та ходімо вже! — втрутився я.
Дядько Мікі сердито зиркнув на мене, а

тоді вишкірився до Агі, знявши з лисо? го
лови капелюха:

— Мій вам уклін!
— До побачення! — цвірінькнула вона і 

побігла вниз сходами.
Колосально! У своєму будинку кокетує, 

наче доросла жінка, вигинається перед чо
ловіками і ще соромиться, що я іду з нею. 
Нізащо не доторкнулась би до мене, хоч ми 
в дитячому садку ходили, тримаючись за 
руки. Вона вдає, ніби ми тільки друзі ди
тинства чи який там ще біс, щоб бува хто 
не подумав, що я її кавалер. Охоче хвиц
нув би ТТ кілька разів ногою, але не можна, 
не дозволяє етикет. А втім, коли вона не 
казиться, з нею можна поговорити...

Як тільки ми вийшли на схил гори, Агі 
одразу забула, що вона вже доросла жінка, 
якій чоловіки цілують руки. Цікаво. Агі в 
автобусі смикала мене за чуба. Мене це 
дратувало, бо я не міг віддячити їй тим са
мим. За що її смикати?

Коли ми зійшли з автобуса і перестриб
нули через ‘ рівчак, Агі раптом обернулась 
і штовхнула мене назад, потім заверещала 
й кинулась бігти. Я за нею, хоч і не уявляв 
собі, що робитиму з нею, коли наздожену. 
Спершу вирішив був дати їй підніжку, та 
побоявся, що дуже заб'ється. Отже, я біг та 
й біг за нею. Нарешті вона, очевидно, вто
милась, впала на землю горілиць, сперлася 
на лікті і почала шалено махати в повітрі 
ногами, наче я нападав на неї. Але я тільки 
дивився на неї, важко дихаючи. Агі помі
тила, що я дивлюся на її стегна, і рвучко пі
дібгала ноги, закривши їх спідницею до кіс
точок.

Я приніс плоский камінь і сів біля неї. Ми 
зачаровано дивилися на лялькове /*істо, що 
розкинулося далеко внизу, на трамваї, що 
безшумно мчали кудись, малесенькі мости 
та іграшкові пароплави на Дунаї.

Серце шалено калатало в грудях, але зов
сім не від стрімкого бігу.

Агнеш видобула з сумки пісенник і поча
ла співати:

Ой, чого ти зажурився 
Гаю, мій розмаю?
Як же мені не журитись,
Коли горе маю.
Лист не може розпуститись,
Смуток серце крає.

— Подобається? — спитала вона і подала 
тон.

— Високо, — невдоволено буркнув я, хоч. 
знав, що муситиму співати. Заради дружби. 
Іноді виходило й непогано. Проте Агі весь 
час хотілося співати, отож вона й від мене 
вимагала, щоб я співав. А я боявся, щоб не 
зірватися, бо саме зараз у мене мутація.

Насилу доспівав. Співаючи, я дивився то 
на ноти, то на перса Агі, а в горлі щось 
кололо, наче в мене ангіна.

Агнеш наче лишилася задоволена мною, 
тільки в кінці спитала:

— Андраше! Ти вже не любиш співати?
— Ні.
— Досі ти ніколи не казав мені цього.
— Я зараз присилував себе співати.
Якийсь час вона жувала травинку, в її го

лові щось варилося, потім обізвалася:
— Чому ти з усіма вітаєшся «цілую руч

ки»? Ти ж уже великий парубок!
— Великий! Великий! — перекривив я її.— 

Завела! Всі тільки те й роблять, що прибор
кують мене.

— Приборкують? — перепитала вона, 
стримуючи сміх.

Тут мене й прорвало:
— Наче звіра! Наприклад, батько! Навіть

коли у нас все гаразд, і тоді він звертаєть
ся до мене, наче глузує: «Ну, як справи,
юначе»? А то вичитує, повчає. А поводитись 
як слід він теж не вміє.

Агі засміялася, поправила спідницю і під
велася.

— Не вміє поводитись?!
Вона повторила це кілька разів, потім 

знову засміялася.
— Чого смієшся!? — сказав я. — Ось, на

приклад, ввечері кажу йому: «На добраніч, 
батьку». Він гляне на мене так, що кров у 
жилах холоне, потім одвернеться до вікна, 
блиснувши зіницями.

— Ну, то не прощайся з ним на ніч! — 
сказала Агі сміючись.

— Але ж то батько...
— Я в  кіно бачила щось схоже...
— Що?
— Наприклад, жінка за щось образилася, 

стоїть і мне штору, дивлячись у вікно, а 
чоловік до неї і так, і отак. Ніякої уваги!

— Ага, — буркнув я підозріливо, не знаю
чи, до чого вона веде.

Вона видерлася на гостру скелю і накрес
лила на небі вікно:

— Ось вікно. Я примхлива жінка. Спробуй 
приборкати мене.

Вона стояла біля уявного вікна і, веред
ливо поводячи плечима, грізно озиралася 
на мене.

Ненавиджу комедіантів.
«Знайшла собі партнера, бо мріє стати 

співачкою чи артисткою! Дуже мені це ці
каво!»— подумав я.
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І ми почали розігрувати сцену. Вона під
водила до неба очі, строїла міни, м'яла уяв
ну штору, нервово тупцювала на місці і ви
чікувала.

А коли вона одверталася, мій погляд зу
пинявся на її шиї, плечах... одне слово, мені 
аж негаразд зробилося, і я зітхнув.

— Вибачте, панночко! — сказав я, нахи
лившись до неї, і сам здивувався, що голос 
мій звучить якось лагідніше, ніж звичайно.

Плечі Агі здригнулися, потім вона раптом 
підняла їх, одвернулася і, нічого не кажучи, 
втупилася в далечінь.

Я роздратовано повторив:
— Я й кажу: вибачте! — проте це теж ви

йшло в мене не дуже переконливо.
Плечі Агнеш піднялися ще вище, вона 

знову здригнулася, але не обернулась.
— Більше не вибачатимусь! — сказав я, 

схопив її за коси і силоміць повернув голову 
до себе.

Агнеш якось дивно, з цікавістю глянула 
на мене, і мої пальці в ту ж мить відпустили 
її коси.

Вона пробурмотіла щось, притулилася до 
мене, поклавши мені руки на плечі і зазир
нула у вічі.

— Оце ти гарно вибачаєшся! — тихо про
мовила вона.

Я, мов заворожений, дивився на її білі 
зуби, гарні очі, облямовані довгими віями. 
Лялькове місто пішло навколо мене обер
том, схил гори, дерева з рідким листям, 
плечі і губи Агі...

Десь за поворотом загув мотор автома
шини. Агі раптом перестала сміятися. Ми 
мовчки дивилися одне на одного. Автома
шина наближалася. Агі з розтуленими уста
ми чекала. Я стояв розгублений, не знаючи, 
що робити. Нарешті величезна чорна авто
машина під'їхала до нас. Голос мій тремтів, 
коли я обізвався:

— Це шестициліндровий мерседес.
Агнеш одвернулася від мене і холодно

сказала:
— Противний, схожий на жука.
— Тобі байдуже, який у машини мотор, 

аби кузов білий!
— Так, — відповіла Агі, скрививши губи, 

і рушила вниз. — Або ж червоний, як виш
ня на дереві, — додала вона і замугикала 
якусь пісеньку. Я мовчки плентався за нею.

Біля ферми Агі суворо глянула на мене і 
сказала:

— Ти виріс уже з цього піджака. Рукави 
схожі на гофровані труби.

Тої ночі я вимкнув настільну лампу о пів 
на другу.

Хтось подзвонив. Я вибіг до дверей. При
йшов Петер Чабаї. Він морщив лоба і огля
дався, наче розвідник-індіанець.

Я махнув йому рукою, щоб проходив, але 
у вітальні ми здибали Каті.

Вони ввічливо привіталися. Петер дурну
вато дивився на неї, а вона кокетливо мру
жила очі. Біс його знає чому, але я не люб
лю, коли навколо моєї сестри крутяться 
хлопці. На щастя, досі я на це не звертав 
уваги, та й хлопці ще не дуже крутилися 
біля неї.

А зараз Петер стояв мов укопаний і ба
зікав про якусь екскурсію на велосипедах. 
А Каті розмовляла так голосно, наче спеці
ально для мене, щоб я теж міг послухати. 
А я нічого не знаю. З моїм другом Пете
ром я« іноді їжджу кудись на велосипеді, 
але влаштовувати побачення?! Ні! Та й Каті 
ще не доросла до цього... І мати такої ж 
думки.

— Ходімо! — сказав я до Петера, але він 
удав, що не чує, і тільки кивав головою та 
повторював, що дістане десь жіночий вело
сипед.

Каті уважно слухала, забувши здуру, що 
батьки вдома і щохвилини може вибухнути 
скандал.

Я насилу одірвав Петера від Каті, старан
но причинив за собою двері малої кімнати 
і пошепки сказав:

— Петере! Я був у Фараона.
Петер спочатку широко розкрив очі від 

подиву, потім широко усміхнувся:
— Ти теж?
Настала моя черга дивуватись. Ну й роз

сердився я! Ще б пак! Цей Петер завжди 
все знає!

— Певна річ. Чого регочеш? Ти погодив
ся?

— Звичайно. А ти?
— Мусив.
— І справді все оте мерзота.
— Чому?
— Хлопці подумають, що ми донощики.
— Вигадуєш.
— Дурень...
— Скажемо хлопцям правду, хто не по

вірить, одержить по пиці.
Ми саме почали обговорювати план на

ших дій, коли у вітальні почулися важкі 
кроки, потім різко грюкнули двері. На го
лови нам посипалася синювата фарба.

Чути було, як крикнув батько:
— В крайньому разі не вечерятиму вдо

ма!
Чабаї якийсь час вичікувально мовчав, 

грався з іванцем-киванцем, але, оскільки я 
ніяк не міг отямитись, він перший спитав:

— Домашня війна?
— Неве... невеличка холодна війна.
— Ага. Ну гаразд, я піду. Завтра о пер

шій, — сказав Петер, скрививши рота.
— Гаразд, о першій... — повторив я ма

шинально.
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Я вийшов наперед, Щоб Петер бува не зу
стрів батька.

Повертаючись назад, я сказав Каті:
— Оце так конфузі
Вона спитала, що таке «конфуз».
Я порадив їй зазирнути в енциклопедію.

Пецера ми оточили з трьох боків у парку 
Вермезе. Він довго не помічав, що ми йде
мо слідом за ним. Та раптом став, як укопа
ний, ніби побачив нас у дзеркалі. Спершу 
хотів був дременути, але роздумав, зневаж
ливо усміхнувся і став перед нами, широко 
розставивши ноги.

Ми мовчали.
— Ну, в чому річ, хлопчики? — спитав 

він.
— Послухай-но, Пецере! — почав я. — 

Фараон хотів би придбати в тебе кілька 
фотокарток, звичайно, за зниженою ціною.

— Ви спізнилися, хлопчики! — зареготав 
Пецер, розводячи руками.

Ми сердито і безпорадно перезирнулися. 
Перший отямився Чабаї:

— З чим спізнилися, осел?
— З агітацією. Немає більше звукового 

плакату, немає й жіночих фотокарток, — 
сказав Пецер.

— БрешешІ — гримнув на нього Жолдош 
і ступив крок уперед.

Ми з Петером ледве стримали його.
А Пецер, задоволений, пояснював:
— Я вже кинув цей гешефт. Фараон пояс

нив моєму батькові, що...
— А батько в свою чергу пояснив тобі, 

га?
— Ого! Ще й як дохідливо! Спочатку 

по потилиці, потім по вилиці, а тоді по по
тилиці і по вилиці! — розповідав Пецер, ре- 
гочучи.

— Отож, хоч зрозумів, — сказав я.
— А от хто це міг розповісти все Фарао

нові? — задумливо спитав Чабаї.
— Якийсь підлабузник. Годі, хлопчики! — 

сказав Пецер, махнувши рукою. — Навіщо 
все це? Невже з мене зроблять космонав
та?!

— Атож... Твоя ракета вже готується до 
старту, це точно! — відповів Чабаї.

— Дідька лисого! — буркнув Ждлдош. — 
Фараон мовчатиме, йому скандал теж ні до 
чого.

— Поки що тебе не виключать, — додав 
я більше для того, щоб заспокоїти їх і са
мого себе.

— Браво-бравісімо! — вигукнув Пецер.— 
От батько зрадіє. Скажу йому: «...Залишаю
ся учнем, пане, бо не хочеться мені поки 
що виключатися із школи». Панове, я без
межно радий. Гуд бай, гуд бай... — сказав 
Пецер і, задкуючи, пішов лугом, а ми лише 
розчаровано дивилися один на одного.

Жолдош кинувся на лаву і сердито плю
нув.

— Влаштували отаку демонстрацію! 
Смішно!

— І справді, якось по-дурному все ви
йшло! — сказав Чабаї.

Я передражнив Фараона:
— «Цю справу доручаю вам». Доручив і 

в той же час розказав усе Пецеровому 
батькові. Усім їм однакова ціна... Ходімо 
пограємо в футбол!

— Ходімо! — підтримав мене Чабаї.
Ми грали в футбол аж до вечора.

Перед під'їздом будинку хлопці стояли 
півколом. А в півколі — Агнеш. Я здалека 
впізнав її. Хлопці притисли дівчину до стіни, 
а вона, в спортивних брюках і декольтова
ному пуловері, крутилася перед ними.

Я сповільнив кроки, сказав «Здрастуйте!» 
і хотів пройти мимо:

Ніхто мені не відповів. Хлопці вороже 
дивилися на мене, і я зупинився: мовляв, ще 
побачимо, хто кого.

Раптом Агнеш вийшла наперед і гукнула:
— Андраше! Зачекай!
— Ти теж ідеш додому?
Вона підійшла до мене і впурхнула у під'

їзд. Я оглянувся на шановне товариство, що 
порозкривало роти, потім грюкнув дверима 
і побіг за Агі.

— Ох, яка ж ти популярна! — сказав я.
— Облиш! Вони ще хлопчаки! — озвала

ся вона зневажливо.
Очі Агнеш іскрилися у жовтавому світлі 

єдиної лампи, що освітлювала під'їзд. Вона 
дивилася на мене якось дивно тепло.

— Поспішаєш?
— Ні.
— Я люблю отак зустрічатися...

Отак?
— Випадково.
— Адже ми мешкаємо в одному будинку.
— І все-таки зустрілися випадково. Це 

так цікаво. Правда?
— Цікаво, цікаво! — І додав по паузі: — 

Гарний в тебе... пуловер.
Ще добре, що в півтемряві вона не ба

чить моїх очей.
— Тобі подобається?
— Авжеж.
— Проведеш мене додому?
— Звичайно.
І ми рушили нагору. Я глянув на вікна їх

ньої квартири: на освітлених завісах вору
шилися чиїсь тіні.

На третьому поверсі ми зупинилися.
— Прийдеш на концерт? — спитала вона.
— Коли?
— Завтра о шостій.
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— Прийду. Саме в тому районі маю 
справу.

Вона лагідно засміялася.
— Це ти вже не вперше кажеш...
— А я правда...
— У тебе завжди справи саме в тому ра

йоні...
— Завжди.
— ...де я буваю.
— Так.
Раптом вона погладила мене по щоці, а я 

притулився до її руки. Вона швидко оберну
лася, побігла по коридору. Тільки на друго
му кінці оглянулась і, перехилившись через 
поручні, махнула рукою на прощання.

Я, помаленьку чимчикуючи вниз сходами, 
сумно оглядався на вікна їхньої вітальні.

Кухонний годинник показував сьому... 
Двері вітальні були тільки причинені, і звідти 
пробивалося світло. Я одразу помітив на 
столі якісь пакунки і зрозумів, що тут від
бувається генеральна примірка сукні. Мати 
крутилася перед дзеркалом, а Каті натяга
ла на себе бенлоновий пуловер.

Я зупинився перед причиненими дверима 
і з цікавістю спостерігав.

Каті ставала навшпиньки за спиною мате
рі, погладжувала пуловер на грудях.

— Ой, який гарний! Тату! Він мені до 
лиця?

— Ще б пак! — відповів батько.
Каті обернулася, обняла батька за шию і 

поцілувала його в щоку. Потім, весело під
стрибуючи, побігла через кімнату і зникла 
за дверима.

Мати ж ніяк не могла відійти од дзер
кала.

— Так... Це ти вгадав, Шандоре, — сказа
ла вона, милуючись собою в дзеркалі.

— Я вважав, що ця трикотажна сукня... 
мов на тебе пошита... — батько обняв матір 
за талію, але не дуже ніжно. А мати аж за- 
шарілася, так зраділа. Цікаво!

— А де ти купив сукню?
— На Вацській вулиці.
— І не побоявся?
— Чого?
— Що не підійде мені. Буде вузька або 

широка.
— Ет, я ж тебе знаю добре. — Він сказав 

це так ніжно, що я не витримав і закаш
лявся.

— А... а ціна тебе не налякала?
— Ні. Треба ж якось відзначити оту пре

мію.
— Глянь-но, Шандоре, чи не товста я в 

ній?..
— Ні... ні...
Я відчинив двері і привітався:
— Здрастуйте!
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Батько суворо глянув на мене, а мати 
розгублено кивнула головою, дивлячись у 
дзеркало.

Я сперся на скриню і чекав, що буде 
далі.

Батько лагідно звернувся до мене:
— Ну, юначе! Тобі подобається?
— Гуарна! — сказав я протяжно.
— Гуарна? Це ти кого наслідуєш?
— Це в Гечеї так кажуть: гуарна.
Я помітив, що батько спантеличений і хо

че гримнути на мене, але мати перебила 
його:

— Глянь-но, Шандоре! Цей гудзик якийсь 
надто простий.

— Чому простий?
— Я й сама не знаю, чому. Може через 

колір...
Я подумав, що мати може зараз радіти, 

бо батько такий з нею уважливий.
Батько знов обернувся до мене:
— Іди-но сюди, Андраше!
Я хотів підійти, але ноги мої наче пара

лізувало. Одну руку я витяг з кишені. Бать
ко нічого не сказав, тільки критично гля
нув на мою другу руку, що ховалася в 
кишені. Гаразд, хай буде так — і я витяг 
з кишені другу руку.

— Я тобі теж приніс подарунок! — ска
зав батько вдавано весело, по-змовницько
му підморгнувши.

Я мовчав, а батько вів далі:
— Правда, ти не дуже й заслуговуєш, 

але я сподіваюсь, що ти все-таки набереш
ся розуму... — він простягнув руку і пере
дав мені подарунок.

Це був кишеньковий ніж із штопором, 
маленьким напилком тощо. Гарний ніж. 
Але я одержую цей подарунок лише тому, 
що батько «сподівається»...

Мені хотілося сказати, що не треба мені 
цього ножа, та батьків не можна ображати.

Батько суворо дивився на мене. Я відчу
вав, що він чекає від мене бурхливого вия
ву почуттів.

А тому я навіть не глянув на ніж, про- ' 
стягнув руку, як і батько, взяв подарунок 
і промимрив:

— Дакую.
— Як ти розмовляєш?
— Та це кінофільм. Іноземці не вимов

ляють «я». От і кажуть: дакую, — і я не
природно засміявся.

— Іноземці... Ти блазень! — вигукнув 
батько, дивлячись на мене так, ніби я вбив 
людину.

Мати, на хвильку відірвавшись од дзер
кала, і собі не дуже впевнено докинула:

— Як поводиться оця дитина! Наче па
стух!

Я вийшов з кімнати, а мати повела роз
мову далі:

— Оцей гудзик, що має форму черепаш
ки, я заміню.

— Ну й даремно, гарний гудзик і такий 
екзотичний, — сказав батько.

Мабуть, на цьому й погодилися, бо біль
ше не сперечалися.

Каті, стоячи перед дзеркалом, зачісува
лася і, вдесяте приміряючи новий пуловер, 
милувалася своїми персами.

Я схопив палицю і, підспівуючи, пустився 
в танок. Палиця літала над моєю головою.

Пастуха ти дуже легко 
Розпізнаєш нині 
По латаних постолах 
Та ще й по торбині.
Ой життя пастуше вільне,
Забуваєш всі гріхи.
Коли світ мені набридне.
То подамся в пастухи.

Каті спершу поглядала на мене через 
плече, тоді підійшла ближче.

— Ти збожеволів? Що ти робиш?
— Готуюсь до своєї кар'єри...

По латаних постолах...

— Артистом будеш?
— Ні. Пастухом. Або блазнем. Чого ти 

вирячилася? Ану, геть звідси!
— Це чого ж? Що трапилося?
— Геть!
— Грубіян! — прошипіла вона.
— Кажу тобі, я буду пастухом. Геть 

звідси.
Каті намірилася була піти, але потім пе

редумала і сіла.
Я витяг з кишені ножа, розкрив його і 

рушив на неї.
Каті перелякано витріщила очі.
— Злякалася? Га? — спитав я сміючись.
— Тьфу, які в тебе дурні жарти! — ска

зала вона з полегкістю.
Я примірився, і ніж, встромившись у де

рево паркету, затремтів і застиг.
Я потренувався ще трохи, кидаючи ножа 

в креслярську дошку.
Каті сиділа мовчки, нервово розгладжую

чи нейлонову хустку. Я бачив, що вона стра
шенно хоче поговорити зі мною.

— Андраше! Як ти гадаєш? Помирилися?
Я націлився ножем у дошку.
— Звичайно... адже минуло вже три дні.
— Які три дні?
— Нерви батька витримують три дні, то

ді настає черга подарунків. Після цього два 
дні миру. А потім знову сварка... Сварка, 
подарунки, сварка, подарунки...

На початку кожного речення я заганяв 
ніж у дошку.

— Ти знову бурчиш? Глянь, який гарний 
пуловер купив мені батько!
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Я помовчав. Що я міг сказати з приводу 
цього пуловера?

— Ось я краще скажу, який розпорядок 
дня буде у нас надалі.

Каті зацікавлено чекала. Я знов почав 
кидати ніж.

— Тепер на порядку денному буде за
няття батьків з дітьми... Зайде батько, ве
село всміхнеться... і спитає:

— Ну, як справи, юначе?
Каті засміялася.
А я вів далі:
— Зараз майже тисячу форинтів витра

чено на сукню та інші подарунки. Через 
тиждень: де гроші? Хто розтринькав гро
ші? Ти розтринькав гроші! Хто розтринь
кав гроші? Ти розтринькав гроші! І все поч
неться спочатку...

Каті знову спробувала засміятись, та 
цього разу сміх її прозвучав якось непри
родно.

Було близько десятої години вечора. Я 
читав книжку. В сусідній кімнаті щось грим
нуло об підлогу. Потім я почув приглуше
ну розмову. Слів не можна було розібра
ти. Я закрив книжку і весь затремтів од нер
вового напруження. Я був певен, що батьки 
знову сваряться. Я чекав. Знову заговори
ли — так само приглушено. Я крадькома 
вийшов у середню кімнату. Зупинився і 
прислухався. Тихо.

Каті раптом схопилася і сіла в ліжку.
— Чого це ти вештаєшся серед ночі, наче 

примара!
— Тсс! — я озирнувся і буркнув: — Каті, 

чи не сваряться вони знов?
— Е, ні. Навпаки — сьогодні вони дуже 

хороші, — і Каті захихикала.
Хоч вона щовечора і підслуховує, а як 

була дурепою, так і залишилася.
— Чому ж ти тоді не спиш? — гримнув я 

на неї і з головою накрив її ковдрою.
Але вона не здавалась, схопила з підло

ги пантофлю і, коли я обернувся, щоб піти, 
щосили вдарила мене по голові.

Я схопив другу пантофлю і замахнувся 
на неї. Каті стояла на дивані, я на підлозі. 
Ляскали пантофлі; я намагався вцілити її 
по руках, бо де її не торкнешся, одразу на
бігають синці. Вона стояла вище від мене, 
і тому мені перепадало частіше. Ми так 
захопилися, що про все забули.

Відчинилися двері, і зайшла мати. Вона 
мала такий вигляд, ніби теж щойно з кимсь 
билася. Стрічка з нічної сорочки розв'яза
лась і виглядала з-під халата.

— Що ви робите?
— Він не дає мені спати! — поскаржи

лася Каті.

— Ану, Андраше, іди мерщій спати. Вно
чі треба спати!

— Біжу!
А я й не знав, що вночі треба спати. 

Добре, що мамуся пояснила мені.
З дверей я оглянувся на матір, яка по

правляла розхристаний халат.

Агнеш надіслала мені запрошення. Гайдн. 
«Пори року». Генеральна репетиція. Родичі 
та знайомі, які складали аудиторію слуха
чів, сиділи на своїх місцях. Я сів у задньому 
ряді. Музика і співи були б чудові, ко
ли б я слухав сам.

Агнеш ліниво кліпала віями, часто зирка
ла кудись праворуч, потім знову втуплюва
ла очі в диригента.

Я простежив її погляд і побачив, що він 
зупинився на юному брюнеті з жовтувато- 
блідим обличчям, який стояв у рядах ба
ритонів.

А в перерві вони дивилися одне на од
ного так, наче обоє знайшли якийсь скарб.

Грає зведений оркестр, злагоджено зву
чить хор.

Репетиція закінчена. Чорнявий юнак у 
строкатому пальті вийшов у фойє. Він пі
дійшов до Агнеш, і вони зникли в юрбі.

Розштовхуючи людей, я вискочив на ву
лицю.

Раптом за спиною почувся голос Агнеш. 
Я аж здригнувся.

— Андраше! Ти теж утік?
Вона не дивилася на мене, тільки трима

ла за руку і озиралася.
— Мати йде. Ходімо!
І ми пішли по бульвару. Я заклав руки 

в кишені і відчув, як кривляться в мене 
губи. Одним оком побачив, що Агнеш зу
пинилася біля вітрини магазину, але диви
лася не на туфлі, а на своє віддзеркалення.

— Ти навіть не привітався зі мною? — 
спитала вона і простягла руку.

— Вітаю! — сказав я ображено.
— Гарно було, правда?
— Гуарно.
— Як ти говориш?
— Так кажуть у Гечеї.
— Ти що, здурів? — вражено спитала 

вона.
— Можливо.
Вона якось тривожно зиркнула на мене.
— А я така щаслива...
— Еге... — буркнув я.
— ...що маю змогу виступати... в консер

ваторії. А ти тільки егекаєш... та розмов
ляєш якось кумедно, по-селянському.

В трамваї ми не розмовляли, обоє були 
заклопотані.

Мені здавалося, що в цей вечір у трам
вай сідають самі чоловіки. Всі вони лукаво 
наближалися до Агі, хапались за ремені і
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гойдалися, як мавпи на дереві. Одні крадь
кома позирали на пишні перса Агі. Інші на
хабно, наче зачаровані, невідривно диви
лися на неї і не проходили далі, хоч Тх 
штовхали і лаяли.

Я стояв, мов на гарячому вугіллі, Агі ж 
тішилася такою увагою до себе. ї ї  очі ні
коли не бувають холодними і суворими. 
Вона навіть літнім чоловікам посилає веселі 
і ласкаві посмішки, наче то ТТ однокашники.
І всі чоловіки лишаються задоволені, ніби 
їм перепало щось таке, на що вони і не 
сподівалися.

Біля мосту Маргіт ми зійшли з трамвая. 
Схилившись на парапет моста, Агі дивила
ся на воду вниз, де щохвилини спалахува
ли нові й нові вечірні вогники.

Схиливши голову, кусаючи собі губи, я 
теж нахилився над водою.

Під нами проплив пароплав.
— Наче не пароплав пливе, а ми. Див

но. — Вона глянула на мене.
— Хто... той... строкатий? — спитав я, 

намагаючись говорити байдуже.
— Як ти сказав?
— Ти добре зрозуміла.
— Строкатий? Ах! Пішті Козак... — і об

личчя і? засяяло.
— Піштііі? — я з  огидою протягнув це 

слово.
— Дуже порядний хлопець.
— Видно по його пиці.
Вона визивно спитала:
— Тобі не подобається?
— Чому ні!? Дефекту немає ніякого. Він 

схожий на правильну геометричну фігуру.
— Який ти огидний. Як ти розмовляєш?
— Так, як розмовляють із зрадниками!
І я мало не заревів.
Похнюпившись, я рушив уперед і тільки 

чув, що вона йде за мною.
Агі здивовано спитала:
— Хто зрадник?
Я зупинився, схопився за парапет і крик

нув у Дунай:
— Хто? Ти! Тільки ти!
Дивитися на неї я не міг, підборіддя у 

мене тремтіло.
Вона близько підійшла до мене і лагід

но, спокійно сказала:
— Який ти розумний... Адже я тебе во

дила за ручку в дитсадок, коли ми були ма
ленькі. О боже, хто ж винен, що ти наро
дився так пізно!

— Я народився раніш за тебе.
— На три дні. Цього мало.
— Чому? Хіба не буває, що дружина 

старша за чоловіка і живуть щасливо?!
Я уперто не відводив очей від дзеркаль

ної поверхні Дунаю.
Через якийсь час вона тихо обізвалася:
— Облиш дурниці. Ми ж друзі з тобою

і не більше! і я не зрадниця. Візьми назад 
сво? слова!

Я мовчав.
А вона хвилювалась і наполягала:
— Не хочеш?
— Гм. Гаразд. Беру свої слова назад. А 

що тоді буде?
— Ходімо. Сядемо в автобус.
Біля нас саме зупинився автобус — два

надцятий номер. Агі зайшла перша, а я 
стрибнув у двері в останню мить.

— Отже, я пізно народився. А чого ти 
так квапилася?

Коли Агі, прощаючись у коридорі, взяла 
мене за руку, я ще навіть не підозрівав, 
що вдома вже з шипінням горить бікфор- 
дів шнур і що в наступні дні вибухи йтимуть 
один за одним, а я на якийсь час забуду 
про все те, що досі було важливим для 
мене, забуду навіть про Агнеш.

Віконце у дверях відчинилося, і Каті 
схвильовано, пошепки сказала:

— Чого дзвониш! У нас гість!
— Ну то й що? Хіба він прийшов до нас 

спати?
— Облиш дурні жарти.
Вона взяла мене за руку, і ми нишком 

пройшли до маленько? кімнати. З серед
ньої кімнати долинала розмова. Все було 
добре чути. Я тихо сів на край канапи, а 
Каті підійшла ближче до дверей.

— В такому разі пропаде майже чоти
риста тисяч форинтів! — промовив спокій
ний чужий голос.

— Приблизно. Але ж треба підрахувати 
кожну копійку, — сказав батько так само 
роздратовано, як тоді, коли розмовляв зі 
мною.

— Розумію. Шановний товаришу Хом- 
лок, я цілком покладаюсь на ваш досвід, 
на те, що ви правильно можете оцінити 
обстановку. Але... чому... не зараз, негай
но? Адже документи, що підтвердять нашу 
правоту, згодом знайдуться.

Батько мовчав. Ми з сестрою перезирну- 
лися. Каті схвильовано засміялася, а погляд 
і? говорив приблизно таке: цікаво, га? Вона 
ніколи не розуміє, що діється навколо, і не 
хоче розуміти.

Нарешті тихо, карбуючи кожне слово, 
обізвався батько:

— Треба почекати. Може, знайдуться 
якісь документи, факти..

— Апельсинова шкуринка, — сказав не
знайомий і засміявся.

— Ви глузуєте? Таке вже бувало.
— Я не глузую. Те, що ви кажете, на

віть дуже ймовірно. Але вони дуже роз
охотилися, колись посковзнуться, я певен. 
Тільки... я не люблю чекати.

з Ш П И К
33



— Я теж. Але тепер немає іншого вихо
ду. А втім, не про це зараз йдеться.

Запало мовчання.
Десь відчинилися двері, брязнули таріл

ки, потім мати сказала:
— Будь ласка, кава готова. Чому не зні

маєте пальта?
— Дуже вам вдячний. У вас справді до

сить тепло, — жваво і підкреслено ввічли
во озвався гість.

— Вибачте, я навіть не помітив, — збен
тежено промовив батько.

— Ви каву любите солодку? — запобіг
ливо спитала мати.

— Дві ложечки, будь ласка. Спасибі, 
вдячний вам за турботи.

— О, нема за що... будь ласка.
Двері зачинилися. Це вийшла мати.
Каті зазирнула в щілину, потім кивнула го

ловою: видно добре.
Я встав з канапи.
Розмова у сусідній кімнаті тривала.
— Ви якось казали, що в нас був би рай, 

якби тільки злодіїв меншеї — приглушено, 
але дуже чітко говорив гість.

— Це ви перебільшуєте!
— У нас рай. Для злодіїв.
— Навіть коли це так, хіба я його ство

рив? Або ви?
— Ну, ні. Ми лише сприяємо цьому.
Знову запала тиша.
Я підійшов до дверей.
— Геть звідси! — зашипів я на сестру.
Каті мовчки відійшла од дверей. Я став

на коліно. Молодий чоловік у окулярах, 
спершись на стіл, наче в себе дома, сміяв
ся.

Батько розгублено дивився на всі боки, 
тільки не на нього.

— Ви ж добре знаєте, товаришу Кернеї, 
що я не уникаю нічого, — нарешті нерво
во сказав батько. Його обличчя вкрилося 
зморшками; долонею він нервово пригла
джував волосся.

— Знаю. Проте зараз ви натякали, ніби 
вас турбує щось інше. Ну й, нарешті, ко
рупція...

— Це питання в багатьох випадках досить 
неясне, — відповів батько, відкинувшись 
назад, і закусив губу.

— За вами черга пролити світло на цю 
справу. Потужним арифмометром...

— А що буде, коли Зольомі застрахує 
себе... з усіх боків... Розумієте? — батько 
двома руками вчепився в стіл з такою си
лою, що пальці в нього побіліли.

— Боїтеся? — спитав Кернеї і теж по
дався вперед. Роздувши ніздрі, він дивився 
на батька поверх окулярів.

— Боюся. А хіба страх не є нашим 
повсякденним супутником, товаришу Кернеї? 
Батькове чоло було мокре від поту.

Знову пауза. Батько і гість дивляться про
сто себё і мовчать.

— У справі Лакса ви мали рацію! — оз
вався нарешті Кернеї.

— Але ж мене за ту справу не погла
дили по голівці.

— А цього разу вас підтримаю я. Чи; 
може, ви не вірите в мої сили?

— Чому ж ні... — відповів батько, і об
личчя його трохи проясніло.

— Ну, тоді починайте.
Батько не відповідав. Він розгублено, 

тремтячими руками запалював сигарету і 
дивився кудись невидющими очима, наче 
в кімнаті, крім нього, нікого не було.

' КЬрнеї обережно відсунув стільця і під
вівся.

За ним підвівся й батько.
— Брудна це справа! — все ще не див

лячись на гостя, наче знехотя, сказав він.
— От бачите, в цьому й лихо! А вони ні

чим не гребують!
Я глянув на Каті. Вона вся тремтіла.
— Ти... зро... зрозумів... щось? — затина

ючись, спитала вона.
— Біс його зна! Помовч.
Грюкнули двері.
— Вже пішли, — сказала Каті і важко 

зітхнула, потираючи собі чоло.
Від люті мене аж занудило.
— Бачила? — спитав я Каті. — Батько 

тремтів, як осиковий листок.
— Неправда. Просто він зосереджено 

думав...
— Тремтів!..
Я рвучко відчинив двері. Мати прибира

ла посуд і дивилася на нас так, наче побачи
ла вперше в житті.

— Андраше! Відчини вікно! А ти винеси 
на кухню чашки!

Я відчинив кватирку, взяв книгу і сів. 
Каті вернулася з кухні і теж взяла книжку. 
Ми сиділи і дивилися на літери.

Незабаром повернувся батько.
Мати одразу причепилася до нього:
— Чого він од тебе хотів?
— Ти ж чула! Чи ні? — батько говорив 

стомлено й роздратовано.
— Ти його ще й проводжати пішов!
— Людина завжди мусить бути ввічли

вою! — сказав батько, махнувши рукою.
— А хто вони, оті спритники?
Батько щось шепнув матері на вухо.
— Боже милостивий! Справжнє шахрай 

ство! — скрикнула мати.
Трохи згодом вона спитала:
— А що ти йому пообіцяв?
— Нічого.
— А коли вийшов з ним, теж нічого не 

пообіцяв?
— Не віриш мені?
— О боже! Знову вскочиш у якусь ха

лепу...
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— Тебе все лякає... Дай мені спокійно по
думати.

— Я пригадую...
— Знаю, знаю...
— Після справи Лакса ти одержуєш най

меншу премію!
— То було зовсім інше.
— Ти захищав отого дурисвіта...
— Лакс казав правду. Я теж сказав 

правду.
— І сказав її невчасно!
— Гаразд. А чого тобі від мене треба 

зараз?
— Не подавай ніякої заяви. Хай зробить 

це він, коли хоче.
— О, це дуже просто, от тільки помі

няємось місцями.
— Даремно ти іронізуєш. Будеш писати 

заяви, а члени партії залишатимуться осто
ронь!

— Нічого. Я щось придумаю.
— Люди зненавидять тебе. Бо всі ж т а к  

роблять!
— Ти маєш цілковиту рацію. Починаючи 

із завтрашнього дня, я теж т а к  робитиму, 
Добре?

— Ти збожеволів?!
— Тебе це дивує? — батько сказав це 

тихо, але так люто, що в нього аж очі по
темніли.

Потім вони пішли до батькової кімнати.
Каті, мабуть, мало що зрозуміла з цієї 

розмови і тільки перёлякано дивилася на 
мене. А я все зрозумів? Ні. Далеко не все. 
Отже, я собі міркував так: батько заявив — 
боюся. Він аж пожовк. Звичайно, він не
вчасно сказав правду. А хіба можна не ска
зати правду? Адже говорити правду — це 
прекрасно. Мати сердиться, що батько пи
сатиме заяву. Кернеї можна довіряти. Влас
не, хто такий цей Кернеї? І що буде далі?

І справді — що буде?

Каті вже пообідала, і коли я прийшов до
дому, то не застав її. Довелося самому під
смажити яєчню. Звичайно, яйця пригоріли, 
і мені довелося їсти серед їдкого диму. 
Яєчню вкрили чорні плями. Тв я навстоячки. 
Потім знайшов сигарету і запалив її, але 
швидко погасив, бо в двері хтось постукав.

Я відчинив і з несподіванки навіть забув 
привітатися. На дверях стояла Агнеш у 
жовтому пуловері, який щільно облягав її 
стан.

— Здрастуй! Каті дома?
— Немає... А я не можу стати в при

годі?
— Можливо, — сказала вона і засміяла

ся, показуючи білі зуби. — Але мені по
трібний підручник з фізики для сьомого 
класу.

— Пошукаю, — сказав я, проковтнувши 
добру порцію слини.

Зачіска Агнеш нагадувала високу башту, 
а вушка були маленькі, мов у немовляти.

— Ти сам вдома? — спитала вона, при
кривши очі довгими чорними віями.

— Сам, — сказав я і згадав, що в квар
тирі все розкидано і смердить пригорілим 
салом. — Я винесу тобі книжку.

— Гаразд, — відповіла вона.
Але, коли я позадкував, раптом сказала:
— Чекай, я теж піду з тобою.
Я відчинив перед нею двері до вітальні. 

Глянувши на мене в дзеркало, вона спи
тала:

— А де мале крісло-гойдалка?
— В коридорі. Але., воно для тебе вже 

замале.
— Я дуже поправилась? — спитала вона 

і почала крутитись переді мною.
— Пошукаю тобі підручник, — сказав 

я, бо не міг на неї більше дивитися. Усе 
попливло перед очима, а я ходив і ходив 
по кімнаті, перекладаючи з місця на місце 
книжки. І сам не знав, що роблю.

— Андраше! Правда... правда, я гарна?
Заклавши пальці за пояс, вона милувала

ся собою в дзеркалі.
Я заглянув у кімнату, відчуваючи, що по 

дурному червонію. Вона спокійно чекала 
моєї відповіді.

— Ти це сама добре знаєш, — сказав я 
дуже тихо, хоч хотів сказати зовсім інше.

Вона теж прийшла в кімнату і, поки я роз
гублено шукав книжку, невідступно ходила 
за мною. Від неї пахло літнім дощем.

Колись на уроці політехнізації я змайст
рував коробку з алюмінію. Вона взяла її 
в руки і почала розглядати.

— Коробка ще не готова, — сказав я і 
хотів забрати її від неї.

Вона притулила її до грудей, ніби гралася 
зі мною, потім повільно опустила.

І враз мені аж дух забило — я подумав 
про те, що ми самі в маленькій кімнаті і 
нікого немає дома.

Вона помітила мої почуття, але витлума
чила їх неточно, бо дивилася на мене так, 
як дивляться одне на одного діти, які, ви
риваючи ніжки у хруща, цікавляться лише 
тим, чи живий ще хрущ і як він себе почу
ває без ніг.

— Гляну ще у тій кімнаті, — промимрив 
я, хоч добре знав, що підручник десь тут.

Я щиро хотів зараз, щоб Агнеш пішла 
звідси якнайшвидше. Мало мені клопоту 
без неї? Та найгірше, мабуть, те, що я злив
ся сам на себе, бо зрозумів, що Агнеш по
добаються рішучі хлопці, а я не насмілю
юся навіть пальцем торкнутися її.

А втім, може, вона й не хоче цього... Хіба 
я знаю?
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Ось Агнеш знову опинилася за моєю спи
ною. Я одним оком бачив, що вона тримає 
в руках книжку, на обкладинці якої надру
ковано фотографію напівголої молодої 
індіанки. Це була книжка про австралійців.

— Ти читаєш такі книжки? — спитала 
вона.

— А чом би й ні? Це про мандрівку, — 
відповів я роздратовано.

— Гарна мандрівка, — зауважила вона, 
тримаючи переді. мною фотографію інді
анки з бронзовою шкірою, і насмішкувато 
захихикала. Потім вона раптом сіла на ка
напу і заклала ногу на ногу.

— Ти знаєш, ота механіка зовсім виле
тіла у мене з голови. Батько дуже гніваєть
ся. А тебе вдома не допитують?

— Ет! Батьки дуже зайняті, — сказав я і 
пішов у маленьку кімнату, бо згадав, що 
підручник з фізики лежить у нижній шух
ляді письмового столу.

Агнеш, як тінь, ішла за мною.
Я віддав Тй підручник, сподіваючись, що 

вона візьме його і піде.
Але вона сперлася на одвірок і почала 

оту дурну розмову, яка, на жаль, закінчи
лася погано.

Перш як заговорити, вона якось химер
но покрутила очима.

— Чому у вас завжди такий гармидер? — 
спитала вона.

— Гармидер? — перепитав я здивовано 
і спершу подумав про радіоприймач, але 
вже наступної миті кров прилила мені до 
голови.

— Кажуть, твій батько дуже ревнивий...
— Та ні! Мабуть, навпаки...
— Навпаки?.. І... і? Ой, як цікаво! От цьо

го я ніколи навіть не подумала б!
— Що?
— Адже твоя мати така вродлива! А ці

каво, хто ж ота жінка? — спитала вона і 
похитала головою.

— Що ти верзеш! — розсердився я. — 
Нема ніяко? жінки!

— Та хіба не ти щойно сказав, що бать
ко не ревнивий, а ревнива мати, бо в бать
ка є коханка?

— Брешеш! Такого я не казав!
— Як же не казав? І ще кажеш, що я 

брешу? Нечесно!
— Геть звідси до бісового батька! — ски

пів я. В ту мить я щиро ненавидів Агнеш.
Вона вражено дивилася на мене.
— Що ти сказав? Та... та... я на тебе 

більше й не гляну! — скрикнула вона і ви
скочила як ужалена. Книжку забрала з со
бою.

Я пішов у напрямі парку з марною на
дією, що зустріну Агі. В парку гуляло чи
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мало дівчат, і кілька разів мені здавалося, 
що я бачу Агі.

Безлисті дерева парку тяглися до вкри
того темними хмарами неба. На посиланих 
галькою доріжках шаруділо під ногами 
опале листя. Позаду я почув дрібні кроки, 
але не озирнувся.

Хтось дитячим голоском привітався:
— Здоров, Хомлок!
Я оглянувся. То був якийсь хлопчик, ма

буть, третьокласник. Він фамільярно посмі
хався.

— Ну, що, дитино моя? Чого треба?
— Ач, який дід обізвався, — розсердив

ся хлопчик. — Я ж тебе знаю!
— Ні, ще не знаєш! Ось дам ляпаса, 

тоді знатимеш.
Хлопчик кумедно звів до неба очі і про

пищав:
— Диви, з нього пісок сиплеться, а ще 

нахваляється!
Я мало не засміявся, хоч мені зараз було 

не до сміху.
Тепер уже і я впізнав хлопчика. Старший 

брат, видно, добре нагострив йому язика. 
До чого воно, оте — «пісок сиплеться»? 
Чого це я «дід»?

Я пішов далі, сподіваючись, що хлопчик 
одчепиться. Але він ішов слідом, як собач
ка. Нарешті насмілився, забіг наперед і став 
переді мною.

— Ти не впізнаєш мене? ^
— Знаю і тебе і твого брата. Ти Іван 

Перцел. А чого це ти вештаєшся тут сам?
— Я йшов за тобою, — сказав хлопчик. 

Він знітився і почав закочувати рукав курт
ки.

Я допоміг йому й запитав:
— Ну, в чім річ? Кажи!
— Я був на змаганнях, коли ти переміг 

з художньої гімнастики.
— Ну то й що?
— Я теж хотів би навчитися робити саль

то.
— Ти ще малий для цього.
— Я вже трохи вмію.
— Умієш... Підстрибнеш і розіб'єш носа.
— Ось зайдемо до нас, ми живемо не

далеко...
Я ще раз озирнувся на доріжку. Вдалині 

йшла якась дівчина. Я почекав. То була не 
Агі. І я пішов з Іваном. Він привів мене 
в темний низький напівпідвал. Вікно було 
майже на рівні землі. На стінах вогкі плями, 
старі меблі, благенькі покривала. В кутку 
стояв віник, під вікном скриня без скатер
ки, а на ній телевізор.

В цю мить я пожалів, що прийшов сюди. 
Що мені тут робити?

Але хлопчик уже розстелив на підлозі 
ковдру і став переді мною.

— Дивись!



І ту ж мить стрибнув. Якби я його не під
хопив, він упав би на тім'я, а може, й на по
тилицю.

— Злякався? — спитав я сердито. — Ко
ли не вмієш, то не берися. Зрозумів?

Я пояснив йому, що спершу треба нав
читися стояти на руках, потім робити мі
сток, тоді місток з розмаху, і коли вже це 
виходитиме, тоді можна робити й сальто.

Іван уважно слухав мене і кивав голо
вою: мовляв, усе зрозуміло.

Та ось зайшов Іванів старший брат Пецер.
— Ха-ха! Це ви, містере? Гуд бай! Що тут 

діється? — закричав він. — Хіба це спор
тивний зал?

Та Іван одразу дав йому відсіч.
— Чого розкричався?! Біжи мерщій по 

молоко. Ох і сердитиметься мати, якщо 
знов не принесеш молока!

Пецер зневажливо махнув рукою і звер
нувся до мене:

— Нахабний хлопчисько, однак не дур
ний. Важко повірити, але жодного разу не 
залишався ще на другий рік.

— В цьому не схожий на тебе! — ска
зав я неприязно, наміряючись іти.

— Ха! А я й не збираюся бути вченим! 
Ось мій маленький інструмент, з ним я за
роблю більше за будь-якого вченого.

Він зняв із шафи величезний акордеон і 
щось почав награвати, ще й завив, наче 
хтось здирав з нього шкіру.

Я пртихеньку вийшов із кімнати. Іван пі
шов за мною.

— Спритний ти хлопчик, — сказав я йо
му на прощання. — Продовжимо заняття 
в спортивному залі.

— Я вже знаю, — сказав він таємничо.
— Що ти знаєш?
— Знаю, чого ще не вмію.
Я був вражений. Що може знати така 

дитина!

Довго ходив по парку. Коли раптом узд
рів Левенте Лацо.

— Ти куди? — спитав я.
— Сюди! — і він соромливо показав на 

костьол.
— Бажаю тобі добре відпочити, — ска

зав я.
— А ти?
— Що ж я — гуляю собі.
Він попрощався зі мною, але не зрушив 

з місця.
Я спитав, чи дають у костьолі щось без

коштовно.
— Глузуєш?! — ображено сказав він, од

вертаючись.
— Стривай! — гукнув я і пішов з ним до 

костьолу.
Очі Лацо засяяли. А я подумав, що да

ремно він радіє, бо ж я іду до костьолу 
тільки подивитися і послухати орган, а не 
молитися. В дитинстві мати вчила мене мо
литися, але згодом батько категорично за
боронив їй це, пояснивши, що релігія — 
це дурман. І він не дозволив, щоб мене 
неправильно виховували. Батько й до ко
стьолу забороняє ходити, бо коли якийсь 
учитель побачить мене, то скаже, що мене 
виховують побожним. А Каті з матір'ю, бу
ває, заходять до костьолу. Каті іноді і в 
ліжку молиться, а я тоді регочу і насви
стую рок-н-рол. Мати ніколи не молиться, 
тільки зітхає: О боже! О боже!

Старий священик проголошував казання. 
Голос його котився луною з репродукторів, 
які висіли в усіх кутках костьолу.

Священик говорив, щоб шукали бога, бо 
лише він очистить душу. І що дарма ми ди
вуємося — природа це чудо, бо в крапли
нах водоспаду, в небі, в електронах атома, 
у ромашці — скрізь бог. Шукайте, мовляв, 
і знайдете. Амінь.

Так красиво він закінчив казання.
В костьолі сиділи здебільшого старі жін

ки. Коли священик закінчив казання, загув 
орган, а над вівтарем засяяв електричний 
вінок.

Лацо, преклонивши коліна, перехрестив
ся.

Ми сіли на лаву.
Священик довго крутився з позолоченою 

чашею в руці, ніби шукав Тй місце. Нарешті 
виліз на драбину і поставив її на вівтар. 
Щось сказав по-латинськи, а регент відпо
вів протяжним співом.

Почалася молитва. Священик, схиливши 
голову, проказував слова молитви, а ста
рі жінки голосили за ним: господи поми
луй! Мабуть, вони дуже бояться цього 
бога: так усі голосять. Потім вихваляли 
пречисту діву.

Лацо теж голосив, наче співав соло: гос
поди помилуй нас! Дорослі молилися з 
серйозним виглядом, а Лацо, як артист — 
хотів показати мені, що має в цьому вели
кий досвід.

Нагорі під склепінням було намальоване 
велике око, завбільшки з мою голову. Де б 
ти не стояв у костьолі, здавалося, що це 
око невідривно дивиться на тебе.

Мені набридло слухати нудне голосіння, 
і я вийшов. Надворі вже засвітили ліхтарі.

Під одним з них я зупинився, зірвав ро
машку і почав крутити її в пальцях. Я ду
мав, може, вона перетвориться на щось 
інше, хоч і знав, що все це дурниці.

Раптом почулися кроки. Підійшов Лацо. 
Я кинув квітку.

— Боїшся бога, га?! — сказав я, рвучко 
обернувшись до нього.

— Не боюся, — промовив він злякано.
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— То якого ж дідька ти галасував? Гос
поди помилуй! Господи помилуй!

— З богом не можна жартувати.
— Тільки те й знаєте, що галасуєте! А 

бог ваш мовчить. А що то за око під скле
пінням?

— То символ.
— Це я знаю й без тебе. Але ж нічого 

не відбувається...
— А що має відбутися?
«Звідки я знаю?» — подумав я. Але про

мовчав.
— От після нашо? смерті все і відбудеть

ся, — тихо сказав Лацо, озираючись нав
коло.

— А тобі це звідки відомо?
— Цього не можна знати. В це треба ві

рити!
— Ну, звичайно.
Лацо кусав собі губи.
— Батько заборонив мені, — сказав 

він, — встрявати в суперечки на такі теми.
— Та хто з тобою сперечається! Вся ця 

комедія не варта дірки з бублика.
— Що не варте?
— Та вся ця комедія.
Лацо хотів щось заперечити, але про

мовчав.
— Піду додому, — озвався він по пау

зі. — Ти вже зробив задачі?
— Ні. А що? Важкі?
— Не дуже. От тільки на спільне крат

не...
Він, здається, говорив іще щось, але я 

слухав його неуважно.
Я думав про те, що буде дома.

Пройти непомітно до своєї кімнати через 
вітальню мені не вдалося, бо біля телефо
ну стояв батько. Він тримав у руці трубку 
і кумедно морщив обличчя. Один рукав йо
го сорочки був підкочений, другий теліпав
ся розстебнутий. Батько крутив у руках 
олівець і щось сердито пояснював КернеТ, 
який ніяк не хотів зрозуміти, що документи 
якогось будівництва зникли, а наряди вкра
дено. Батько називав когось гангстерами, 
скаржився, що справа ця страшенно склад
на, бо це ж справжній злочин.

Скрізь якийсь туман. Зараз я ні про що 
не міг питати. Батько дивився наче не на 
мене, а крізь мене. Він куйовдив собі чуба 
і аж хитався. Очі його були налиті кров'ю.

Я пішов до своєї кімнати. Сьогодні все 
одно «заняття з дітьми» не відбудеться. 
Треба б сісти розв'язати задачі з геометрії, 
та мої думки були далекі від геометрії. 
Батько боїться когось... це очевидно.

Розгортаючи географічну карту, я заче
пив посвідчення, і з нього випала листівка з 
голою жінкою. Тільки я намірився розір

вати фотографію, як відчинилися двері і 
зайшов батько. Я кинув листівку назад у 
посвідчення. Батько нічого не помітив.

— Ну, як справи, юначе? — спитав він 
неуважно.

— Гуарно, — відповів я.
Він сів, спершись ліктем на мій письмо

вий стіл.
— Де мати?
— Не знаю.
Батько дістав з кишені пом'яту сигарету.
— А ти?.. Де швендяв досі?
— У кастьолі.
— Де, де?
— У  костьолі. Це такий діалектизм — 

«кастьол».
Я дивився на нього спідлоба: «Невже

завжди тільки мене треба приборкувати?» 
— подумав я.

— Каті теж немає вдома! — сказав я.
— Каті відпрохалася. А от де ходиш ти, 

мені ніколи не відомо!
Батько трохи помовчав, запалив сигарету 

і повів далі:
— Ти ходиш до костьолу? А чого тобі 

там треба?
— Слухаю орган і регочу.
— Ходиш до костьолу реготати?
— Та ні... але Лацо так завивав, наче хто з 

нього шкуру дер... Господи помилуй!.. — 
засміявся я, але, видно, не дуже перекон
ливо, бо батько похмуро мовчав. Я замовк.

— Якщо ти йшов до костьолу, — заго
ворив він знову, — тебе, певно, цікавило 
там щось, га? А мене ти ніколи ні про що 
не запитуєш.

— Ет, мені байдуже.
— Що?
— Не цікавить мене костьол.
Батько незадоволено похитав головою, 

потім, гидливо скривившись, оглянув мій 
письмовий стіл.

— Алгебра?
— Геометрія, — відповів я, розгортаючи 

зошит.
І ми з батьком схилилися над зошитом. 

Він одразу помітив підкреслену олівцем за
дачу. Хоч мені зовсім не хотілося зараз ду
мати над задачею, проте я спробував зо
середитись.

Батько підійшов до вікна і притиснувся 
чолом до шибки.

— Вже розв'язав, — сказав я.
Батько тільки запитливо глянув на мене
— Об'єм кулі 1533,5 кубічних метрів.
— Неправильно, — сказав він. — Пра

вильна відповідь: 1650,5 кубічних метрів.
— А тобі звідки це відомо?
— Звідки, звідки! Вирахував! — сказав 

він байдуже.
Я перевірив відповідь ще раз, і вияви

лося, що батько мав рацію. Він чудово знав
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математику. Ще юнаком він переміг на все- 
угорському конкурсі юних математиків. 
Проте він не любив про це згадувати, наче 
це йому було неприємно. Каже, що війна 
вбила в ньому бажання згадувати юність.

«Це, певно, дуже погано. А чому пога
но? Адже він залишився живий!» — поду
мав я і сказав:

— Правильно, 1650,5 кубічних метрів. 
Невже ти вирахував це в голові?

— Так. А чому ти дивуєшся? Це не така 
вже й складна річ, — озвався він жваво.

І раптом мене наче жаром обсипало: 
батько, замислившись, узяв моє посвідчен
ня. «Зараз буде скандал! — майнула дум
ка. — Може, не розкриє?..» Батько не роз
крив посвідчення, але листівка висунулася 
з нього і визирнули коліна жінки. Це було 
жахливо..

«Зараз втечу світ за очі, — подумав я,— 
більше нічого не лишається».

Батько мовчав, сердитий і якийсь безпо
радний. Тільки обличчя скривилося в гіркій 
посмішці. Принаймні так мені здалося.

— А це що таке?
Я мимоволі схопився із стільця — що, 

коли він зараз ударить мене? В ту мить я 
розгубився страшенно.

— Що це таке? — повторив він.
Ненавиджу такі запитання! Невже сам не

бачить, що то таке?! Проте довелось відпо
відати.

— Натурщиця.
— Ах так, натурщиця. Звичайна собі на

турщиця? Зрозуміло.
Я знизав плечима.
— Звідки вона в тебе? — спитав він ду

же спокійно.
— Купив.
— У кого?
— В одного хлопця.
— Ну й... вона тобі подобається? Га?
Оце теж гарне запитання!
— Передчасно хочеш стати дорослим? — 

спитав він похмуро.
— Класний керівник теж казав, що жіно

чі фігури малюють тому, що вони гарні.
— Може, класний керівник і порадив, 

щоб...
— Ні. У мене було ще кілька отаких ли

стівок, але я порвав їх, бо вони 6yj]H вуль
гарні. — І враз я вихопив із батькових рук 
листівку, подер її на дрібні клаптики і кинув 
у грубку.

Батько знову сів на стілець, закурив і вту
пився очима у паркет.

Я сів за стіл і почав щось креслити в зо
шиті з геометрії.

— Треба було більше уваги приділяти 
твоєму вихованню... — сказав батько сумо
вито. — Але на це в мене не вистачає 
часу!

— То не біда, — відповів я>
Він не слухав мене. Думав про щось своє. 

Потім знову перейшов у наступ.
— Дивно: останнім часом мій портсигар 

швидко порожніє.
Я не бачив у цьому нічого дивного, про

те ввічливо промовчав.
— І тобі подобається курити?
— Оці «Кошут»... надто міцні, — ска

зав я.
— Подобається чи ні?!
— Не дуже.
— Якого ж біса ти їх смокчеш?!
Що я міг відповісти? Що так цікавіше 

жити і що дорослі на кожному кроці пуска
ють мені в обличчя тютюновий дим?

Я мовчки креслив у зошиті, а батько про 
щось думав, похитуючи головою. І нарешті 
додумався:

— А, власне, як у тебе справи з дівча
тами? Чи цікавить тебе якась?

— Ні, що ти! — буркнув я.
. — Це не сором, Андраше...
— А я й не соромлюся!
Він говорив мені, що моя цікавість цілком 

природна і що я ні в чому не винуватий.
Винуватий? Дурниці!
Потім я подумав про те, як спритно бать

ко перевів розмову з сигарет на д'гвчат.
Тепер він міряв кроками кімнату і ди

вився на все навкруги так, ніби ходив по 
незнайомій йому місцевості і для нього тут 
все було нове.

Я відклав зошит і почав стежити за ним. 
Це було неважко, бо він зовсім не дивив
ся на мене. Ось він зупинився і почав роз
глядати алюмінієву коробку, яку я зробив 
на уроці політехнізації. Він то відкривав, то 
закривав кришку.

На столі лежало кілька ескізів портретів. 
Хоч обличчя старого рибалки було все е 
зморшках, портрет загалом вийшов непо
гано. Чабаї теж сподобався цей портрет. 
Він тільки зауважив, що дід мало схожий 
на американця, бо я намалював йому вуса. 
Чабаї сказав, що Хемінгуей висміяв би пор
трет, якби побачив його. Але цього я не 
боявся, бо навряд чи мені доведеться зу
стрітися з Хемінгуеєм.

Батько перегорнув сторінки роману, що 
лежав на столі, потім підряд познімав з 
полиці книжки з серії «Мандрівки» і з пі
дозрою взяв книжку, на обладинці якої 
була фотографія майже голої індіанки. По
тім батько глянув на мене, наче на статую, 
яку оце відкривають. А я, слово честі, ма
ло не всміхнувся — і охота ото йому! По
тім батько поклав книжку і для годиться 
перегорнув ще кілька-сторінок проспектів 
на автомобілі, а креслення ракет посунув 
далі. І весь час демонстративно поглядав 
на індіанку.
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— Ти ніколи ні про що не питаєш мене!
— Навіщо ж я питатиму про те, що мені 

відомо? — відповів я теж грубо, бо злився, 
що батько так уперто не хоче облишити 
цю тему. Хіба ми можемо говорити з ним 
про... про таке...

— Добре, якщо тобі все відомо... — 
сказав батько ображено і нервово. — При
наймні тобі ще рано... Тобі тільки чотир
надцять... Порнографія...

Я зареготав. Знову оця клята листівка! 
Віднині вона стане батогом, яким прибор
куватимуть мене.

— Ти щось сказавГ — спитав батько 
грізно.

— Ні. Я нічого не казав.
— Чого іржеш, як кінь? Тобі треба пра

цювати над собою. Якщо будеш система
тично ходити на тренування...

— Молодшого Чермеля виключили із 
спортивного клубу за те, що багато гуляв 
з дівчатами.

Це я випалив із злості: хай батько знає, 
що я не маленький.

— Ну й що з того?
— Нічого.
— Біс тебе зна, з ким ти водишся! Чер- 

мель молодший, Левенте Лацо. Ніколи тебе 
немає вдома! Щоправда, мене теж немає...

Батько хотів сказати ще щось. Губи його 
сіпнулися. Але він нічого не встиг промо
вити, бо почулися швидкі кроки і на порозі 
стала мати.

Вона скинула жакет і поклала сумочку. 
Вона була чимсь дуже знервована — до
сить мені було глянути на її руки, щоб пе
реконатися в цьому.

Шкода, що Каті не було вдома. Вона бу
ла б громовідводом.

— Добривечір! Що ви робите? — спита
ла мати, критично оглянувши нас.

Батько відповів різко:
— Чекаємо вечері.
Починається!
Мати щось розказувала і водночас від

давала мені накази: допоможи накрити на 
стіл, принеси тарілки, чашки...

Коли вона вийшла слідом за мною на 
кухню, я шепнув їй на вухо, показуючи в 
бік кімнати:

— Дуже схвильований чимось...
— Це для мене не новина, сину! — ска

зала мати злісно і вийшла в кімнату.
Батько стояв, спершись на скриню. Я теж 

звик так стояти. .
— Де Каті?
Батько пояснив, що Каті пішла на репе

тицію і, мовляв, мати дуже добре це знає 
сама. Голос його звучав іронічно.

— А я й забула! — сказала мати, про
ковтнувши свій гнів.

— Подзвонити по телефону теж забула!

Мати намагалася говорити спокійно, хоч 
на обличчі у неї проступили червоні плями.

— Я дзвонила двічі, але телефон був 
зайнятий.

— Дві хвилини був зайнятий, — відповів 
коротко батько, не сказавши, з ким саме 
розмовляв він оті дві хвилини. А видно бу
ло, що матір це дуже цікавить.

Якийсь час ми вечеряли мовчки. Я 
швидко випив молоко, потихеньку підійшов 
до канапи, ліг і ввімкнув приймач. Переда
вали органний джаз.

Батько підвів голову, і я зробив тихше.
Мати трималася за скроні, але батько не 

хотів цього помічати. Він встав з-за столу 
і по4ав зосереджено вирівнювати зім'яту 
сигарету. Потім спитав:

— Власне... де ти була?
Мати швидко, почала прибирати зі столу, 

розповідаючи про якусь свою приятельку 
Жужу, з якою не зустрічалася вже півроку. 
А в кафе було так накурено, що в неї роз
болілася голова.

— Що ж розповідала Жужа? — спитав 
батько.

— Нічого...
Батько щось буркнув.
— З нами була і її подруга, — квапливо 

додала мати. — Найцікавіше те, що...
— Найцікавіше було б, якби ти сказала 

вже, нарешті, в чому річ?
Мати скипіла. ї ї  обличчя взялося роже

вими плямами.
— Чого тобі треба від мене?
— Я стомився! — сказав батько сухо, 

зневажливо, потім додав: — Останнім ча
сом мене надто вже тероризують!

Обличчя його було стомлене, сіре. Він 
нервово міряв кроками кімнату.

Мати дивилася на нього палаючими очи
ма, кусаючи губи, здавалося, вона ось-ось 
щось скаже.

Раптом батько рушив до дверей.
— Піду куплю сигарет! — буркнув він.
Ми знали, що це неправда, бо сигарети

завжди приносив я.
Мати гукнула його, і він неохоче вернув

ся. Тоді вона заговорила скоромовкою, 
схвильовано, заламуючи собі руки.

— Скажи, Шандоре! Невже ти можеш 
повірити, що Зольомі причетний до тієї 
брудної справи?

Батько ступив уперед — крок, ще крок, 
потім судорожно схопився за спинку стіль
ця.

— Чому ти питаєш мене про це? Ти була 
у Зольомів?

— Я бачилася з його дружиною. А що? 
Хіба це злочин? Нарешті...

— Замовкни! — гримнув батько. — Як ти 
могла! Як ти посміла!.. Оцей Зольомі сяде 
не менше як на десять років!
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— О господи! Але цього не може бути! 
Вона каже, що не було там нічого незакон
ного... принаймні не більше, ніж у інших... 
і побачиш, Шандоре, вони доведуть це...

— Що таке? Ти вболіваєш за них? Звичай
но, ніхто не злочинець, усі тільки винахід
ливі! І не соромно тобі?!

— Чому я маю соромитись? Я розмовля
ла з його дружиною... А ти докоряєш мені?

Батько якийсь час дивився на матір, наче 
на чужу людину, яку вперше бачить, потім 
знесилено махнув рукою, сів і сказав:

— Я тобі не докоряю! Годі!
На якийсь час настала тиша. Я відчував, 

що мати готується до наступу.
Батько сидів з похиленою головою, тіль

ки я міг бачити його обличчя. Мати зовсім 
неправильно зрозуміла його поведінку і 
почала доводити, що це не що інше, як 
переслідування, бо, мовляв, у нашій країні 
всякій справі надають політичного відтінку.

Батько нервово здригнувся, але промов
чав.

Тоді мати спитала, чи відомо йому, з яки
ми людьми має зв'язки Зольомі.

Батько підскочив, як обпечений, і на лобі 
в нього випнулися жили. Він підняв стілець 
і люто вдарив ним об підлогу.

— Замовкни нарешті, або... — він задих
нувся, а я підхопився з канапи і виструнчив
ся поруч з батьком. Я дивився на глибоку 
зморшку на його обличчі, що тягнулася від 
кутика рота, і відчував, як кров приливає 
мені до голови. О, як мені було соромно 
за них!

Мати вражено вирячилася на мене, і я 
раптом зрозумів: вони вважають, що я не 
маю ніякого відношення до Тхніх справ і 
нічого не розумію. Я й справді не міг би 
пояснити, що саме я розумію, але одне 
знав певно — батько був правий. Я опустив 
очі і прослизнув до своєї кімнати. Там я 
став, спершись на одвірок, і слухав далі.

— Ось як ти ставишся до мене, — нарі
кала мати. — Навіть дитина помітила це.

— Дитина! Хіба ти знаєш цю дитину?! Так 
само, як і мене! — випалив батько. — Дур
ні суперечки, ще дурніші сцени. І вдома я 
не маю спокою.

— Виходить, знову я в усьому винна?! 
Чому не скажеш відверто, що я тобі вже 
не потрібна. Ось у чому річ!

— Облиш це! — крикнув батько, потім 
вже спокійніше додав: — Мені треба пра
цювати. У мене немає ні часу, ані настрою...

Я почув швидкі кроки, потім голос ма
тері:

— Шандоре! Ти куди?
Мені теж захотілось вибігти, але я, мов 

закляклий, стояв на місці. Що б не відбува
лося, я можу лише дивитися, слухати, а до
помогти чимось... Ось звідси дивлюся і на

хмари: вони грізно нависають над парком, 
а я не можу їх розвіяти. Це може зробити 
тільки вітер.

В кімнаті було тепло. Годинник надокуч
ливо цокав. Я тихо прочинив двері, але ма
ти почула, як клацнув замок, і обернулася. 
Вона стояла біля вікна і виглядала крізь щі
лину між фіранками. Обличчя її було в 
плямах, а кінчик білявої коси, що розпле
лася, тремтів.

Я обперся плечем об шафу і спитав, на
магаючись говорити якомога лагідніше:

— Пішов?
— Пішов. Хіба не бачиш? — вона піді

йшла до стола і почала безладно згрібати 
посуд. Коли поклала на купу останню та
рілку, вся гора посуду мало не перекину
лася на підлогу.

Я спостерігав цю картину, чекаючи, що 
зараз весь посуд полетить на підлогу і ро
зіб'ється.

Я обізвався і, певно, не дуже ласкаво:
— Я ж тобі казав, що батько схвильо

ваний!
— Знаю, чому він схвильований... мені 

все ясно, — відповіла мати погрозливо і 
нервово.

Все це було мені знайоме, як вистава, 
яку вже бачив кілька разів; я заздалегідь 
знав, яка сцена буде далі. От тільки батько 
десь зник, зіпсувавши справу. А мати пово
дилася, як дитина, що розбила фарфор і 
намагається склеїти його.

— В такий час найкраще мовчати... — 
наважився я.

У відповідь мати гримнула на мене:
— Ти збожеволів?! Хіба я мало мовчу?!
— Мало! — це вихопилося в мене ми

моволі, і я хотів одразу ж виправити ста
новище. А власне, чого виправдуватись, ад
же я говорив правду. Але мати не дала 
мені можливості щось сказати іще.

— Чуу-ддо-вооо! Ну, це вже занадто. За
раз у мене саме такий настрій, щоб ради
тися з тобою! Бездушний бевзь! Забирайся 
геть з очей моїх і щоб я тебе не бачила! 
Винеси посуд!

Я вже подався був до своєї кімнати, і ме
ні зовсім не хотілося виносити липкий, бруд
ний посуд, купа якого тільки чудом трима
лася на краю стола.

— Оце? Це не можна так винести, — 
сказав я.

Мати мало не заплакала від люті.
— Не можна? Цей хлопчисько теж збо

жеволів! О господи! Мене переслідують 
маніяки, божевільні! — закричала вона, ла
маючи собі пальці на руках.

Я мовчки розібрав хитку купу посуду, 
потім гарно поскладав його: на тацю —
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великі тарілки, потім блюдечка, чашки — 
і поніс усе це на кухню. Коли виходив з 
кімнати, почув, як у замку вхідних дверей 
клацнув ключ. Захекана, прийшла актриса.

Вона привіталася і одразу почала нас за
певняти, що якраз минула восьма година 
і вона зовсім не спізнилася. Каті завжди 
вдаються такі трюки. Вона дуже тонко вміє 
брехати. І робить це так, що комар носа 
не підточить.

А мені набридло ловити ТТ. Восьма година 
давно минула, через кілька хвилин вже бу
де дев'ята.

— Чого розкричалася! Візьми! Невже ме
ні виносити замість тебе посуд? — сказав 
я і передав їй тацю.

— Після обіду швендяв десь... і ще бур
чить! — огризнулася Каті, так щоб по
чула мати. — А де батько?

— Де, де?! Ось у мене в кишені! Чого 
вирячилася? Пішов. Скоро вернеться.

Я випхнув її в коридор і вирішив поки
нути поле бою, але мати задумливо гляну
ла на мене і, поправляючи на столі скатер
тину, гукнула мені навздогін:

— Андраше! Як ти гадаєш, куди він міг 
піти?

— Вийшов... — сказав я лагідно, тобто 
намагався зробити це лагідно. — Не витри
мує домашньої обстановки.

Ці слова почула й Каті і одразу ж втру
тилася:

— Хто? Батько?
— Ні, римський папа!
— Грубіян і бродяга! А батько, певно, 

пішов кудись у справах.
— У справах! — перекривив я її. — Дур

не курча!
Андраше! Як ви розмовляєте одне з 

одним?!
Ясно. Тільки я розмовляю «одне з од

ним», а Каті все можна.
— Він такий противний! Він Агі теж виг

нав з квартири! — випалила люба сестрич
ка.

Ну, за це ми з нею ще розквитаємося! 
Агі скаржилась? Цікаво. На щастя, мати не 
дуже слухала її.

— Заткни пельку! — гримнув я на неї.
Мати почала нарікати, що, мовляв, дожи

лися до того, що вже й слова доброго не 
скажемо одне одному. І що це ганьба. Во
на впала на стілець і заридала. Каті вмить 
опинилася біля неї, обняла її, гладила їй 
плечі і говорила, що я дикун і не варто на 
мене звертати уваги.

Плакала мати довго, а я стояв, не знаю
чи, що його робити. Вийти теж не можна 
було, бо мати аж заливалася сльозами. Во
на їх навіть не витирала. Каті теж так плаче. 
Вони однаково плачуть.

Ох і люблю ж я подібні ситуації!..

Тільки мене цей плач не дуже й розчулив, 
бо я знав, що мати плаче через батька.

Нарешті вона озвалася:
— Помиріться! Подайте одне одному 

руки!
Але дивилася мати тільки на мене. Вона 

стежила за мною суворим поглядом.
Я одразу простяг руку, силувано посмі

хаючись. Каті ж подала руку, відвернувшись 
од мене, і противно відкопилила губу. Я до
бряче стиснув їй пальці, знаючи, що зараз 
вона не посміє закричати. Вона мовчала, 
тільки вуха в неї почервоніли, як буряк.

Мати довго поправляла на столі скатерти
ну, наче зараз це було для неї найважли
вішим, потім раптом обернулася до мене. 
Повіки в неї були червоні й набряклі.

— А ти верзеш казна-що! Навіть не ро
зумієш, про що йдеться! — сказала вона.

— Ні. Тепер уже розумію! — відповів 
я рішуче.

— Геній людства! — докинула Каті.
Я сказав матері, що в присутності Каті 

не можна спокійно поговорити і тому кра
ще буде, якщо та вийде з кімнати. Але 
мати тільки сказала:
* — Каті! Мовчи!

— Гаразд, — відповіла ображено Каті.
Потім мати почала розмовляти наче са

ма із собою, час од часу позираючи на 
нас.

— Він навіть нічого не відповів... Хіба 
його цікавить, чим я живу. Я для нього по
рожнє місце! У нього завжди на першому 
плані справи інших людей... Маніяк. Шукає 
«правду», — сказала мати й сплеснула ру
ками.

— А хіба правду не треба шукати? — 
спитав я і помітив, що Каті з переляку аж 
здригнулася.

— Треба, треба! — сказала мати, мах
нувши рукою. — Тільки важко знайти її. 
оту правду. Та й не про це мова, Андраше! 
Я погана тому, що хочу його вберегти.

— В таких випадках не треба цього ро
бити... Хай він сам...

— Але чому? — жваво спитала мати.
— Бо для нього це важливо...
Мати знову махнула рукою і втупилася 

кудись просто себе.
Каті не витримала:
— Для нього важливо... важливо. Що 

важливо? Як папуга, повторюєш одне й те 
саме, — сказала вона і схвильовано гляну
ла на мене.

— Не втручайся в розмову, коли нічого 
не розумієш! — відрубав я.

Каті закричала, що я грубіянг нахаба, що 
я й Агі вигнав з квартири.

— Вигнав? — спитала мати неуважно.
— Нікого я не виганяв. Просто вона об

разилась на мене.
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Але мати думала щось своє. Вона зняла 
зі столу скатерку, склала Ті кілька разів, 
потім знову застелила нею стіл. Затим, гля
нувши на годинник, нерішуче пішла до ві
тальні.

— Вже дев'ята минула. Куди він міг 
піти?

— Мабуть, недалеко... — відповів я од
разу, бо вона запитливо глянула на мене.— 
Пішов... трохи заспокоїтись і зібратися з 
думками.

Мати, замислена й мовчазна, вийшла з 
кімнати.

Каті сердито обернулася до мене.
— Поводишся так, ніби все знаєш. Який 

світлий розум! — сказала вона в'їдливо.
Я мовчки зміряв її поглядом з голови до 

ніг і причинив за собою двері.
У середній кімнаті настирливо задзвонив 

телефон. Я навіть не зрушив з місця. Адже 
мене ніхто не гукав. Та довго не витримав 
і відчинив двері. З батькової кімнати вису
нула голову Каті. Вона теж прислухалася.

— Оглухла чи що?! — сказав я. — Чому 
не береш трубку?

Тим часом до телефону підійшла мати. 
Голова Каті зникла за дверима.

По розгубленому голосу матері я одразу 
зрозумів, що дзвонить батько.

— Я не гніваюся. Не в цьому річ! — 
ображено кричала в трубку мати, і коса її 
знову почала тремтіти. Потім вона говори
ла про когось, що його немає вдома і що 
батько дарма піде туди.

Я аж похолов, коли зрозумів, що батько 
не хоче вертатися додому.

Мати ще довгенько сперечалася з ним, 
запевняла, що їй байдуже і, якщо батька 
влаштовує це, то їй однаково і її не треба 
заспокоювати, одне слово, говорила й го
ворила... неправду.

Нарешті вона клацнула трубкою, плями 
на обличчі зробилися темно-червоними, але 
вона не плакала. Поклавши вже руку на 
ручку дверей, вона обернулася до мене:

— Пішов до брата Пішті. Буде там пра
цювати.

— Нічого, вернеться, — сказав я.
— І ти мене втішаєш? Шмаркач! Мені

байдуже, хай ніколи не вертається! — її го
лос тремтів від образи. *

Батько пішов у Зугло Йому потрібен за
раз спокій, я розумію його... А що роби
тимемо ми? А як же мати?

Сьогодні я пішов до школи сонний і злий. 
На уроці фізики роздратовано слухав не
впевнені відповіді своїх товаришів. Мені 
здалося дивним, що за такі відповіді вони 
одержують четвірки і п'ятірки. 1

1 Район Будапешта

Коли почув своє прізвище, підвівся, наче 
то був не я. Зрештою набридла мені гра в 
мовчанку, і я сам здивувався, коли голосно 
сказав:

— Я не підготувався до уроку!
Вчитель заявив, що це ганьба для

всього класу, коли вже кращі учні не готу
ються до уроків.

На уроці математики старий вчитель був 
дуже здивований, бо в нього я ніколи ще не 
одержував двійку.

Він наморщив лоб і похвалив мене:
— Хомлок порядний хлопець! Не бреше, 

не забирає у нас час марно. Не готувався 
— і край! Маєш, синку, гарну двійку!

— Спасибі! — відповів я.
— Будь ласка, синку! — і він посміх

нувся.
Весь клас сміявся.
Чабаї якийсь час вражено розглядав ме

не, потім пошепки сказав:
— На диво елегантно вмієш одержувати 

двійки. Неначе маєш в цьому великий дос
від.

— Всього можна навчитися, — відповів 
я, визивно сміючись, але до горла мені 
підкотив клубок. За один день дві двійки! 
До такого я не звик.

Потім одна за одною пішли дурниці.
В голові гуло. Я стояв у коридорі і вигля

дав у вікно. Одним оком бачив, як Пецер 
притискає до стіни Левенте і б'є його 
кулаками у живіт.

— Правий гак! Лівою прямо! Захищайся!
Лацо ніколи не відзначався ні силою, ні

спритністю, він тільки прикривав руками 
обличчя і час од часу ойкав.

Третій чи четвертий зойк наче обпік мене. 
Я підскочив до Пецера, схопив його за руку, 
рвонув до себе і відштовхнув. Звичайно, 
відштовхуючи його, я підставив ногу. Пе
цер гепнув на підлогу.

Підводячись, він став рачки.
Чабаї не витримав:
— Що шукаєш, Пецер?
Хлопці, що оточили нас, засміялися.
Пецер тільки буркнув у відповідь:
— Один — нуль, Хомлок! Зафіксовано!
Підійшла чергова вчителька:
— Бійка? Хто почав?
У мене не було настрою пояснювати.
— Боягузи! Ідіть у клас!
Я хотів признатися, та Чабаї впхнув мене 

до класу.
Зайшов Фараон. Вигляд у нього був стом

лений. Він довго задумливо дивився в одну 
точку на столі.

Потім тихо спитав:
— Хто почав бійку? ~
Я зиркнув на Пецера. Хлопці теж обер

нулися до нього. Чабаї хихикав собі, а Пе
цер уважно розглядав стелю.
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— Я почав, — сказав я, підводячись.
Клас загув, але Пецер був непохитний.

Щоправда, на його рахунку було чимало 
провин.

Ще один скандал — і його переведуть 
до іншої школи.

Фараон блимнув на мене, потім спокійно 
сказав:

— Прошу щоденник!
Я йшов, похиливши голову. Боявся, що 

хтось із хлопців скаже правду, а тоді дове
деться все пояснювати. Але в класі пану
вала могильна тиша, поки Фараон запису
вав у мій щоденник: «Андраш Хомлок по
чав фійку. Класний керівник Денеш Кі- 
раль».

— Ти здурів? — спитав Чабаї, коли я сів 
на місце. Він був дуже схвильований, бо 
весь клас чекав, що саме Чабаї скаже, як 
усе було.

Ну, що ж! Хлопці вважають, що я ду
рень. Нехай. Розбити пику Пецерові — це 
їм подобається. Але те, що я взяв прови
ну на себе, вони вважають дурістю. Це бу
ла ризикована витівка. Хлопці вважають, 
що кожний повинен сам відповідати за свої 
вчинки...

Поки Бочор читав якийсь уривок, Чабаї 
спитав, чи не маю я часом наміру заснува
ти якийсь орден лицарів, і додав, що після 
уроків розтовче мені пику за такі штуки.

Я сказав йому, щоб він замовк, бо по
чує Фараон.

— Фараон зовсім не слухає. Він зараз, 
мабуть, як і ти, не знає, на якому світі жи
ве, — сказав Чабаї, скоса зиркаючи на ме
не.

І справді, Фараон похмуро дивився в од
ну точку, а Бочор тим часом кривляючись 
читав уривок. В іншій ситуації хлопці смія
лися б хором, а зараз посміхалися тільки 
ті, що сиділи біля Бочора. Одні жували 
щось, інші малювали літаки, автомобілі, ра
кети. Де-не-де на партах крадькома грали 
в футбол гудзиками.

Чабаї критично оглядав усіх, наче детек
тив, і я вирішив відвернути його увагу, щоб 
попрацював і його мозок.

— Петере! Ти знаєш, що таке корупція?
— Корупція? А навіщо вона тобі? — спи

тав він.
Я побачив, що він спочатку збентежився, 

потім замислився.
— Це я в одній книжці вичитав таке 

слово.
— Корупція, це таке... ну, от коли гляну

ти на людину пильно і вона засне... — по
яснював він невпевнено.

— Дідька лисого. То гіпноз.
— Ну, тоді це якесь релігійне віруван

ня, — не здавався Петер.
— От неук! І годі тобі відгадувати!.. —



гримнув я на нього. Петео навіть обра
зився.

— Тоді подивись в енциклопедії та й від
чепись!

— Гаразд, подивлюся. А навіщо ж ти 
вгадував і вигадував? Це ж тобі не загадка. 
Скажи щиро: не знаю. І край.

Добре я його присадив. Та він помітив, 
що зі мною коїться щось незвичайне, тому 
тільки похитав головою і про всяк випадок 
замовк.

Я крадькома зиркнув на Фараона: той 
сидів за столом із заплющеними очима. 
Вигляд у нього був дуже стомлений.

...Результат нинішнього дня такий: дві 
двійки і зауваження в щоденникові. Вели
чезне досягнення з мого боку!

Ну, а хто ж підпише щоденник?

В одному із тихих куточків парку юрба 
галасливих хлопчаків грала в монети. Я ми
моволі зупинився і почав спостерігати гру. 
Мені теж схотілося пограти. Пецер був се
ред хлопців. Очі в нього завжди бігають, 
як у ящірки. Він одразу ж помітив мене, 
мовчки підняв із землі свої монети і, роз
штовхуючи хлопців, підійшов.

Спершу я вирішив, що Пецер хоче 
поквитатися зі мною. «Ну, що ж, саме час», 
— подумав я.

Однак Пецер, широко посміхаючись, ска
зав:

— Ти мене виручив з біди, Хомлок!
— Боягуз нещасний! Через тебе весь 

клас мусить терпіти!
— Клас! Клас! Клас це переживе, дру

зяко. А мене перевели б до іншої школи. 
А я саме зараз хочу стати на праведний 
шлях. Не віриш? Влаштував дешевий роз
продаж майна. Залишив тільки одну і від
даю її тобі.— Він фамільярно нахилився до 
мене і витяг із внутрішньої кишені піджа
ка фотокартку.

— Хочеш? — спитав він.
— Вона мені не потрібна.
— Глянь-но...
І я глянув. Пецер помітив, що листівка 

справила на мене належне враження* впхав 
мені її до рук, потім, наче клоун, вклонився 
і сказав:

— Тепер ми квити.
Я блискавично порвав листівку на клапті 

і кинув їх в усміхнене Пецерове обличчя. 
Ту ж мить я повернувся і попрямував до
дому.

Він крикнув мені навздогін:
— Два — нуль, Хомлок. Це теж запи

шемо!
І на якого біса попхався я в цей парк?!

Через півтори години я знову був у пар
ку. Ноги самі понесли мене туди. Тобто я 
прийшов сюди, щоб трохи відпочити. Та 
на заваді моїм намірам став дощ.

Ще дома я довго чекав, щоб перестав 
дощ. Як тільки трохи проясниться, вирі
шив я, піду в проектну контору до батька. 
Нічого поганого я в цьому не бачив. Спо
дівався, що батько врешті-решт помітить, 
що і я маю нерви, що я теж жива істота. 
А дощ лив як із відра. Над парком Верме- 
зе пливли сірі хмари. Вітру не було, а ли
стя на деревах гойдалося під вагою дощо
вих краплин. А що, коли цей дощ не пе
рестане до вечора? А якщо він не переста
не ні вночі, ані завтра? Все-таки жовтень. 
Я похапцем накинув на себе благенький 
плащ, підняв комір, натягнув на голову бе
рет і... навіть сам не пригадую, як я забув 
про обіцянку, що дав її сам собі. Згадав 
про неї тільки тоді, коли довелося пере
стрибувати через каламутні калюжі... На
стрій у мене раптом зіпсувався. Та все одно 
я пішов далі, не звертаючи уваги на ка
люжі.

В парку горлав якийсь п'яниця. Потім він 
замовк, сперся плечем на дерево і спра
вив природну потребу. Пальта на ньому 
не було, а мокрий костюм із тонкої тка
нини прилип до тіла.

Я повернув назад, і тоді сталося те, що 
остаточно зіпсувало мені настрій. Іти після 
цього до батька було б безглуздям.

А зіпсувало мені настрій ось що.
Проходячи під аркою костьолу, я почув 

знайомий сміх. На східцях, що вели в ко
стьол, у барвистому плащі стояла Агі. Та 
вона була не сама. Строкатий тримав її 
під руку, і обоє вони дивилися на дощ.

Мені здалося, що вони раді дощеві і що 
стоять тут, пригорнувшись одне до одного, 
уже кілька годин.

Я круто звернув, бо не хотів, щоб вони 
помітили мене. Глянувши ще в бік костьо
лу, я побачив, що вони зайшли всередину.

І знов-таки всупереч своїй волі я пішов 
за ними назирці.

Вони сіли на останню лаву впритул одне 
до одного, і Строкатий щось почав їй на
шіптувати. Агнеш відповіла йому, їхні об
личчя в цей час мало не торкалися.

Звичайно, в костьолі не личить голосно 
розмовляти. Тільки пошепки!

Коли я підійшов до величезного будинку, 
що формою нагадував куб, мене мучило 
ображене самолюбство! Я побіг східцями 
нагору, але перед дверима з табличкою «Го
ловний бухгалтер» все-таки зупинився. Мене 
дуже турбувало, що я нічого розумного не
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придумав. Взагалі я вмів легко вибріхува
тись, але тепер у моїй голові був хаос, і 
мене мучили погані передчуття.

В кінці коридора почулися швидкі кро
ки... То був Кернеї! Коли він був у нас, він 
не здавався мені таким високим. «Мабуть, 
не менш як сто вісімдесят п'ять* сантимет
рів», — визначив я. І ще досить стрункий. 
Певно, колись займався гімнастикою. Я не 
знав, чи він мене бачить, бо скельця його 
окулярів блищали.

«Ну й чого я тут стовбичу?» — подумав я 
і відчинив двері.

У приймальні не було нікого. Я змірку
вав, що не треба було мені заходити сюди 
самому. Треба було дочекатися Кернеї...

Я постукав у двері і відчинив їх.
Батько сидів, нахилившись над столом, і 

переглядав якісь папери.
Він навіть голови не підвів, тільки сказав:
—- Заходьте!
— Це я, батьку.
Він схопився, кинув на стіл папку і вра

жено глянув на мене:
— Чого це ти тут опинився?
За моєю спиною раптом відчинилися две

рі і секретарка Гізі сказала:
— Починається!
Вона не бачила, що я в кабінеті, бо мене 

прикрили двері.
— Гаразд, — відповів батько. Він поче

кав, поки двері зачинилися, потім спитав:
— Тебе прислала мати?
— Ні, — насилу пробурмотів я, наче ме

ні одібрало мову.
— Ти ж весь мокрий, — сказав батько, 

дивлячись на калюжу біля моїх ніг.
— Надворі дощ.
— Де ти був?
— Блукав по місту.
— Що-о?
— Тобто, тинявся.
Батько, звичайно, розсердився, бо не лю

бить таких відповідей. Він глянув на годин
ник і сказав:

— Андраше, я не маю часу для того, щоб 
зараз займатися твоїми дурницями. На цей 
раз...

— На цей раз? — перепитав я тихо.
І він теж згадав про розмову, що відбу

лася між нами вчора після обіду в моїй 
кімнаті. Це було не так уже й давно...

— На дурниці у мене ніколи немає ча
су! — сказав він тихіше. — Ходімо!

Ми підійшли до дверей, і я пропустив 
його поперед себе. Я бачив, що батько роз
губився. Мабуть, він не міг угадати, чого я 
прийшов.

Коридор, яким ми йшли, був довгий, а 
батько розгублено мовчав.

— Не буду тобі заважати. Почекаю, поки 
закінчиться... — сказав я нарешті.

— Про це не може бути й мови!
— Чому? Я маю час...
Ми саме проходили біля буфету. Батько 

зупинився:
— Ти не голодний?
— Ні.
Але він усе-таки взяв склянку какао і по

дав мені.
— Я не хочу. Іди спокійно, батьку. Я од

наково почекаю тебе...
— Випий!
Хай буде так! Я неохоче почав сьорбати 

какао, а він нервово поглядав на годинник.
— Мені треба поспішати. Випий какао і 

йди ^додому..
Я гіоставив склянку і застебнув на гру

дях плащ.
— Я теж не хочу йти додому, — про

мовив я.
Батько хотів щось сказати, але слово за

стрягло йому в горлі.
Щоправда, я й не сподівався на іншу 

реакцію. Озирнувшись уже біля сходів, я 
побачив, що він і досі стоїть на дверях 
буфету. Секретарка кликала його, але він 
її не чув.

Вдома я впав на канапу знесилений — 
наче мене хтось побив. Мокрий одяг я здер 
із себе вже лежачи. Зуби цокотіли, і я з 
головою вкрився ковдрою. Заснув я мит
тю. Прокинувся від грюкоту дверей. Посе
ред кімнати стояла Каті, тримаючи під пах
вою портфель.

— Як у нас тихо! — прошепотіла вона, 
тривожно дивлячись на мене.

От тобі й маєш! Спершу грюкає двери
ма, а потім скаржиться на тишу!

— Батько не прийшов? — спитала вона.
— Ні.
— Що тепер буде?
— Це ти мене питаєш?
— Ти ж казав, що все розумієш...
— Розуміти розумію. Батько не хоче при

ходити додому...
— Ніколи... ніколи не повернеться?
— Чого причепилася? Що я тобі? Віщун 

чи що?
Каті сіла, притисла до грудей портфель, 

розкрила його, але не виймала з нього ні
чого, тільки сумно дивилася просто себе.

— Андраше! — озвалася вона згодом, 
заїкаючись. — Я... я одержала двійку з 
алгебри.

— Он як, — сказав я лагідно, бо пам'я
тав про свої двійки. — Саме вчасно.

Вона почервоніла і сердито випалила:
— Вчасно чи невчасно, а я нічого не чую 

на уроках... Думаю про інше!
Я нічого не відповів, тільки глибоко зіт

хнув, підвівся і вдягнув спортивний костюм.
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— Як тепер підписати щоденник? — спи
тала Каті вже спокійніше.

—  Ніяк.
— Але ж його треба підписати. Ти ж це 

знаєш.
— Давай щоденник»
Вона одразу зрозуміла.
— Ні! Цього не можна... не треба! — і 

притисла щоденник до грудей.
— Не хочеш — не треба, — сказав я, 

знизавши плечима.
Каті, прикусивши палець, нерішуче по

задкувала до дверей. Але на порозі зупи
нилася.

— А якщо... побачаїь підпис, — про
белькотіла вона.

— Хай собі бачать! — сказав я. — Ди
вись!

Я почекав, поки вона підійшла ближче, 
і розписався на аркуші: Шандор Хомлок. 
Підпис батька та й годі! Ми з Чабаї часто 
змагалися, хто краще скопіює підпис бать
ка. Материн підпис виходив у мене ще 
краще. Його я теж продемонстрував Каті. 
Вона вийняла з портфеля свій щоденник, 
порівняла підписи і засміялася. Проте вона 
все ще вагалася.

Я видер щоденник у неї з рук. Сестра 
з жахом .'спостерігала процес підробки під
пису, але не заважала мені. .

— Готово? — сказав я і недбало кинув 
Тй щоденник.

Вона схопила його на льоту і якийсь час 
роздивлялася підпис. Тепер у неї виник но
вий сумнів:
. — Ну, а якщо... знову одержу двійку?

— Знову підпишу. Хіба мені важко?
Раптом у неї затремтіли губи.
— Андраше! Якось воно незвично...
— Нічого, з часом звикнеш.
— Та я не про це... Невже батько не при- 

ходитиме додому... ночувати?..
Що міг я їй відповісти? Мучиться дур

неньке пташеня.
Я опустив голову на долоні. Я не міг їй 

нічого сказати.
Каті підійшла до вікна. Плечі її здрига

лися.

Цього тижня я тільки один раз ходив 
на тренування. Та річ не в цьому. .Погано 
було те, що. я втратив впевненість у собі 
і ніяк не міг зосередитися.

Перед початком змагання наш тренер, 
дядько Теза, зайшов до роздягальні. Він 
спитав мене, який час я думаю дати, бо, 
мовляв, давно вже не фіксував мій ре
зультат.

У відповідь я тільки знизав плечима. Йо
му це не сподобалося. Але він ніколи не

лаяв нас перед початком змагань. Я зро
бив кілька вправ, щоб вигнати із м'язів 
млявість.

Чабаї вже стояв над басейном без ха
лата.

— Швидше, тебе викликають на старт, — 
сказав він.

Я став за стартовий камінь і здивувався, 
що мені випав шостий номер. Чабаї стояв 
під восьмим номером. Отже, в цьому за
пливі від нашої школи беремо участь ми 
двоє.

Я здригнувся, коли з гучномовця пролу
нало моє прізвище.

На трибуні людей було мало. Хлопці за
гомоніли. Здоровань Жолдош склав долоні 
рупором і закричав:

— Давай, Хомлок! Вперед!
Саме тоді я подумав, що зараз мені не 

слід було брати участь у змаганні. Парши
ве самопочуття. До мене ще раз підійшов 
дядько Теза.

— Суперники твої не дуже сильні, — ска
зав він, — якщо трохи натиснеш, перемо
жеш.

Та обоє ми знали, що це неправда і мені 
тут нічого робити. Щрб перемогти, мало 
бути фаворитом, потрібно ще дещо...

Поставивши ногу на стартовий камінь, я 
відчув, що нога сильно тремтить. Я швидко 
стрибнув на камінь. Чабаї пильно стежив за 
мною. Мене дратувало, що всі помітили 
мою розгубленість. Холодно. Я накинув на 
плечі халат на ті кілька секунд, що зали
шились до старту.

Незабаром прозвучала команда і, здаєть
ся, на мою персону ніхто вже більше не 
звертав уваги.

— Увага! Приготуватись!..
Пролунав постріл.
Перші метри я проплив у швидкому тем

пі. Але незабаром відчув, що я, власне, 
не пливу, а борюся із водою. Попереду я 
пробув недовго. Була в мене ще мить на
тхнення, коли інші плавці наздогнали мене. 
Я мало не закричав «ура!» і вирвався впе
ред на кілька метрів. Ось уже й ритм кра
щий, та раптом я відчув, що м'язи на ру
ках і ногах у мене наче затерпли, і мені все 
стало байдуже. Я не дуже вже й старався...

Приплив я після Чабаї, п'ятим. Швидень
ко виліз із води і хотів був негайно дре
менути, але розгніваний дядько Теза побіг 
за мною:

— Чортзна-що крїться з тобою!
— Не в формі я, дядьку Теза! — відпо

вів я.
Іншим разом мені стало б соромно, а за

раз чомусь усе було байдуже.
— Не в формі! Звичайно, що ні! На тре

нування не ходиш, Ні потрібної кондиції, 
ані волі до перемрги. Знаєш, як ти плив?
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Жаби краще плавають! Нащо мені такі 
спортсмени?!

— Іншим разом... буде краще, — про
бурмотів я.

— Ет, пусті слова! — кричав він на все 
горло. — Я бачу, що з тобою щось нега
разд! Обличчя зелене, під очима темні ко
ла, схуд. Рано починаєш...

— Що? — спитав я вражено.
— Сам знаєш.
Я промовчав.
Підійшов ЧабаТ. Розгублено глянув на 

мене, потім став поруч.
— Чого стали, наче!.. — гримнув Теза. — 

Забирайтеся під три чорти! — І він побіг 
від нас, лаючись: — От і зроби з отаких 
телепнів добрих плавців! Ще молоко на 
губах не обсохло, а лізе... Брудна ганчірка!

А тут іще й Чабаї завів волинку, сіпаючи 
мене за халат:

— Оце конфуз! От осоромились...
— Відчепись! Не сіпай, бо як сіпну!
Петер відразу вгамувався. Він мовчки по

плентався за мною до роздягальні.
Я квапливо вдягнувся.
— Ти хворий? Чому ж не сказав? Адже 

в тебе тремтять ноги.
— Тремтить твоя голова...
— Мене не обдуриш! Хапаєш двійку за 

двійкою, спиш на уроках, тремтиш, наче оси
ковий лист.

— Відчепись! — люто відрубав я.
— І ти це називаєш дружбою?.. Мовчиш, 

криєшся від мене! — сказав він ображено 
і різонув долонею повітря. — Хіба це 
дружба? Знаєш, як це називається?! Е т !..— 
і він вискочив із роздягальні, грюкнувши 
дверима.

Нічого, згодом усе стане на своє місце. 
Мені було не до того, щоб пояснювати все 
Петерові... От і заплив... Що поробиш? Мо
же, колись... як дома буде все спокійно... 
вийду переможцем.

А зараз я мусив поспішати. П'ята година 
вже минула.

Хоч було пізно, але міст Маргіт я про
йшов пішки. Треба трохи відпочити, зібра
тися з думками. Можливо, батька ще й не 
буде дома, тобто у дядька Пішти. Якось 
воно дивно... я не боюся. Чомусь я поду
мав, що слово дорослих не завжди тверде, 
як граніт. Дитина вірить їм, і вірить без
межно. І ось раптом виявляється, що все, 
що було досі, — неправда. Але дитина не 
має права вимагати пояснення, бо це не
чемно.

Гаразд. Поживемо — побачимо!
Я вирішив пройтись пішки до вулиці Ви- 

шеградськоТ. Але перед кінотеатром «Ра
да» я здибав групу хуліганів — стиляг у 
крикливих шарфах і з зачісками «їжак».

Вони зачіпали дівчат, кидали образливі ре
пліки. Хоч поводилися зухвало, проте го
лоси їхні виказували, що вони нервують. 
«Боягузи нещасні», — подумав я і сам зди
вувався, що в цю мить чомусь заздрю Тм.

Я хотів був обминути їх, бо серед них 
був і Пецер. Однак він побачив мене. Ма
буть, здалека стежив за мною. Він покинув 
товаришів і підійшов до мене. Я навіть не 
протестував, коли він фамільярно поклав 
мені руку на плече.

— Здоров, Хомлок! Чи не хочеш трохи 
побаляндрасити?

— Нема часу.
Що£ швидше спекатися його, я звернув 

у маленький провулок біля театру оперети. 
Але він пішов за мною.

— У мене геніальні новини, — сказав 
він. — Фараона покинула жінка!

— Яка жінка?
— А та, з якою він жив. Зрозумів?
— Брешеш! — сказав я, і ноги в мене 

затремтіли, як тоді, перед запливом у ба
сейні.

— Я ж сам бачив, друзяко! — крикнув 
він мені в самісіньке вухо. — Поскладала 
свої бебехи в машину і дременула!

— Брешеш! Ти навіть не знаєш ТТ.
— Щоб я та не знав таку гарну жінку!
— Що це ти верзеш, — сказав я, відчу

ваючи, що полотнію від гніву.
— Облиш дурниці. Ти наче спиш. З того 

часу Фараон схожий на хворого павука. 
Невже ти цього не бачиш? Навіть коли йде 
вулицею, то хитається, як п'яний...

Я мовчав, міцно стуливши губи, щоб вони 
не тремтіли.

Але Пецер ніяк не хотів одчепитися від 
мене:

— Гарна бабенція! В неї є один бахур, він 
живе по вулиці Какгольо. От вона й поїха
ла до нього.

— Заткни пельку! — тихо сказав я — 
мені наче мову відібрало.

Пецер зацікавлено спостерігав за моїм 
обличчям.

— Розумна жінка. На біса їй мучитися із 
лисим дідом? Правда ж?

Я бачив тільки його підборіддя, з якого 
безладно стриміли рідкі волосинки. Я вда
рив його правим кулаком. Пецер одЛетів 
до стіни, схопившись обома руками за рот.

Коли він свиснув, з рота, як з пульвери
затора бризнула кривава слина. Ті, з його 
гурту, певно, стежили за нами, бо ту ж 
мить опинилися біля нас. Четверо. Треба 
було б мені дременути, але... однаково 
вони б наздогнали. Я одчайдушно відбивав
ся руками й ногами, намагаючись захистити 
обличчя. Одного чорнявого хулігана я по
цілив ногою в пах, і він вибув з бійки. Троє
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оскаженіло накинулись на мене, пальто моє 
затріщало вздовж шва, а чийсь кулак влу
чив мені у вилицю.

Раптом переді мною виникла велетен
ська постать у синьому фартуху. Чоловік 
щось крикнув, але я нічого не почув, бо 
оглух від удару у вилицю. Я хитнувся і 
притуливсь до стіни. З вилиці текла кров.

Чоловік у синьому фартуху провів мене 
трохи в бік західного вокзалу. Глухота по
троху пройшла, а рану я затулив хусткою. 
Я буркнув щось схоже на «дякую», а чоло
вік у синьому фартуху сказав, що оті хулі
гани довго мене пам'ятатимуть. Він по
дружньому помахав рукою і сів у вантаж
ну машину біля водія.

Я теж помахав йому рукою і навіть спро
бував усміхнутися. Це було найбільше, чим 
я міг віддячити йому. Якби не він, то, ма
буть, я потрапив би до лікарйі.

До речі, під час бійки я. весь час пам'я
тав, що мені треба йти до батька.

Перш ніж подзвонити до квартири дядь
ка Пішти, я на якусь мить зупинився у 
під'їзді: а що подумає батько, коли поба
чить моє розбите обличчя? «Нехай, — ви
рішив я, натискаючи на кнопку дзвоника,— 
це дрібниці, головне зараз не це».

Ключ у дверях повернувся і переді мною 
став батько. Вигляд у нього був такий; ніби 
він щойно прокинувся. Батько широко роз
крив очі і схопив мене за плечі.

— Андраш... що з тобою? Ти потрапив 
під машину?

— Та ні, невеличка бійка, — сказав я.
Почувши це, він не розгубився, як тоді,

коли я прийшов до нього на роботу. Він 
навіть посміхнувся, почувши слово «бійка».

— Гарно ж тебе розмалювали! — сказав 
він співчутливо.

— Я їх розмалював ще краще.
— Що? Он як. Ну, заходь... десь я бачив 

йод. — Обнявши мене за плечі, він про
йшов зі мною до ванної...

— Десь я його бачив, — повторив він, 
аби тільки щось сказати. Потім знайшов 
десь вату, обмив мою рану, взяв лейкопла
стир, обмацав вилицю навколо рани, що 
вже злегка почала синіти, і нарешті залі
пив її. Під час цієї процедури батько не пе
реставав говорити:

— Рана досить чиста... Ти обмивав її?.. 
Глибока рана... Це не від кулака... Тепер 
свербітиме... Що з тобою? В голові памо- 
рочиться? — Він дивився на мене, наче на 
якесь немовля, що вчиїься робити перші 
кроки.

— Та нічого, батьку. Годі про це. Не для 
того я прийшов.

— Знаю. Гаразд, годі, — і він рагітом 
повернув до себе мою голову, щоб гляну

ти на заліплену рану. Я змушений був диви
тися йому просто в вічі: від кутика його 
рота тяглася глибока зморшка. Зараз вона 
видалася мені особливо глибокою. Комір 
його сорочки був брудний. Такої брудної 
сорочки навіть я ніколи не носив.

— Розкажи ж, нарешті, що трапилося? З 
ким ти бився?

— Це не цікаво, — сказав я тихо.
Батько повів мене до кімнати, а сам пі

шов у кухню. Я бачив, як він там порпаєть
ся. В кімнаті на канапі лежали ковдра і зі
м'ята подушка — так, як залишив їк батько 
вранці. На столі лежали знайомі докумен
ти.

Тим часом батько приніс на тарілочці хліб 
з маслом. Він сам нарізав хліба і намазав 
маслом. Ще він приніс автосифон, пляшку 
вина, дві склянки і лимон/

Я накинувся на їжу, не чекаючи запро
шення, потім зробив собі лимонад.

Батько знов почав допитуватися, з ким я 
бився.

Я сказав, що це не цікаво і що прийшов 
я не для того, щоб розказувати про бійку.

Він почав ходити по кімнаті, потім присів 
на хвильку, налив собі в склянку вина і 
знову почав міряти кроками кімнату.

— Останніми днями я дуже багато ду
мав про тебе, — сказав він, зупинившись.

— Про мене?
— Звичайно, про тебе. Адже ти в мене 

первісток. Чи не так?
Я всміхнувся, рана на вилиці, навколо 

якої почала вже стягуватися шкіра, заболі
ла. Здається, батькові шкодить вино. Пер
вісток? Що за дурниці.

— Так, я багато думав і багато що зро
зумів. Колись я тебе спитав, де ти був. Ти 
відповів — «у кастьолі». А чи ти знаєш, що 
означала твоя відповідь? Ось що: яке, мов
ляв, тобі діло! Мовчи, не сперечайся! Тепер 
я питаю тебе: з ким ти бився? Ти відпові
даєш, що це не цікаво. А це в свою чергу 
означає: у тебе свої таємниці, а в мене 
свої. От ми з тобою й квити!

На це я нічого не відповів, тільки вперто 
дивився на стіл. «Цікаво, що з цього вий
де? Чергова нотація? Чудово!» — поду
мав я.

Але батько тільки таємниче посміхався. 
Він налив собі вина і, потримавши склянку 
з темно-червоною рідиною навпроти лам
пи, раптом одним духом вихилив її, тоді 
обернувся до мене:

— Як мати? Що вона робить?
— Не тямить себе від щастя! — сказав 

я роздратовано. — Навіщо ти про це пи
таєш?

— Вона знає, що ти тут?
— Ні.
— Вона перейшла до моєї кімнати, прав

да ж? Плаче... і не варить їсти. Життя зу-
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пинилося. Мабуть, живете на самому хлі
бі з маслом?! Правда ж?

Його сонні очі на мить заблищали, а об
личчя проясніло.

Якийсь час він мовчки ходив навколо сто
ла, навіть не чекаючи, щоб я відповів на 
ці його запитання. Потім зупинився.
# — Я давно не розмовляв з тобою по- 
людськи... Як же мені зараз почати?

Від несподіванки я стукнув ногою об ніж
ку стола. Так стукнув, що ми обоє зазирну
ли під стіл.

Батько сів на бильця крісла.
— Хотів би я знати, — проказав він за

думливо, — якої ти... адже чимало наслу
хався про оту справу... якої ти думки?

Запитання було хитре. Я знав, що коли 
запитаю про суть «тієї» справи, він пере
стане говорити на цю тему, і тому я спитав:

— Про корупцію?

— Звичайно, — сказав він нетерпляче.
— Я такої думки... що занадто багато ба

лачок!
— Ага. А як це треба розуміти?
— Треба сказати категорично.
Батько мовчав. Випив ще трохи вина, по

тім обізвався:
— Але... справа досить складна... ризи

кована. Розумієш?
— Так.
— Ти рішучий. Може статися, що мене 

переведуть на периферію. Поїдеш зі мною?
— Поїду. Навіщо про це питати? Що бу

де, те й буде!
— Так. Звичайно, звичайно, — сказав 

батько. Поводився він тепер якось химер
но. Ходив по кімнаті, розмовляв сам із со
бою, ніби мене тут і не було. Він згадував 
якихось співучасників і німих, потім кілька 
разів повторив: «Дуже добре. Для школя
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рів. Дуже добре». Зрештою все-таки обер
нувся до мене і, щиро усміхаючись, ска
зав:

— Ти розумний хлопець. Все життя — 
ризик. Хіба ні? Головне — чесність! Прав
да?

— Авжеж, — відповів я здивовано.
— І матері скажи це! — крикнув він рап

том,
— Я вже сказав їй.
— Отак і сказав?
— Ні, не зовсім так. Тй це треба інакше 

пояснювати.
— От бачиш! Навіть ти розумієш. З нею 

треба розмовляти іншою мовою. Мати здій
ме бучу, а тоді ще й питає, звідки ця буча 
взялася.

Про що ми ще розмовляли, зараз мені 
важко пригадати. Він сказав, що вдома на
віть мовчати не можна, це ж просто сміх. 
Потім згадав про червоні плями, що з'яв
лялися на материному обличчі, і нарешті 
заявив, що вдома він зовсім не може пра
цювати.

Він налив тремтячими руками повну склян
ку вина і знову вихилив усе до дна.

Я спробував перевести розмову на іншу 
тему і сказав, що Каті одержала двійку з 
алгебри.

Батько підозріливо глянув на мене і ска
зав: тепер він усе зрозумів, мовляв, на все 
це під'юдила мене мати. Ще сказав, що 
розгадав нашу тактику: оскільки Каті одер
жала двійку, це означає, що його святий 
обов'язок піти додому і допомогти Каті 
вивчити алгебру.

Він нахилився близько до мене і, дихаю
чи мені в обличчя винним перегаром, ска
зав:

— Не піду я додому, друже! Доведу до 
кінця почату справу.

Запах вина дурманив мене, і я не міг 
тверезо мислити.

— Отже, віднині після сварки ти завжди 
кидатимеш нас?

Мені здалося, що батько вдарить мене. 
Але він тільки покусав собі губи і сказав, 
карбуючи кожне слово:

— Хотілося б жити інакше, ніж досі.
— Розлучитесь? — спитав я, і в» очах 

мені потемніло.
— Та ні, ти мене неправильно зрозумів.
І він знову почав пояснювати.
Якийсь час я нічого не міг збагнути з 

того, що він казав, — так я розхвилювався. 
Але водночас на душі стало так легко, що 
я мало не заридав.

Поки батько говорив, я швидко вихилив 
півсклянки вина.

Через якийсь час я вже міг зосередити
ся і навіть пригадав початок батькових мір
кувань.

Батько сказав, що загалом я правильно 
все розумію. Є такі речі, в які треба віри
ти, бо інакше й жити не варто. І зараз він 
немовби перебуває по один бік лінії, а мати 
по другий, і ніхто з них не хоче переступити 
ту лінію, що розділяє їх. Батько твердив, 
що мати просто не хоче бачити фактів. На 
її думку, всю оту корупцію вигадав Кер
не?... І що мати не цікавиться тим, хто і що 
розкрадає. «Розкрадають?! Господи! Усі 
роблять це...» — каже вона. Тй байдуже!

— А мені не байдуже! — крикнув бать
ко. — Ти розумієш це?

Я ствердно кивнув головою і додав, що 
Каті теж часто не хоче бачити фактів.

Здається, він був задоволений відповід
дю, бо на його обличчі майнула усмішка.

...Батько провів мене до трамвайної зу
пинки. Ми мовчки дивилися на два вогники, 
що наближалися, і я не міг більше відкла
дати запитання, що мучило мене:

— Коли ти зможеш прийти додому... при
близно коли?

— Не знаю... Це не від мене залежить... 
Повір мені!

Я відвернувся. Трамвай підійшов.
Батько ще сказав, який він радий, що я 

розумію його, і що я вже дорослий хло
пець, юнак.

Трамвай одразу рушив. Я оглянувся з 
площадки. Батько стояв на зупинці, волос
ся його куйовдив вітер.

Усі кажуть, що я вже юнак!
Раптом мене охопила втома, заболіла ра

на, і я подумав, що, власне, було б наба
гато краще, коли б я був ще, скажімо, не
мовлям і нічого не розумів.

Підійшла кондукторка. Я хотів дістати 
гроші, але знайшов у кишенях тільки двад- 
цятифілерову монету. Я збентежено глянув 
на дівчину. Вона терпляче і співчутливо че
кала, потім сказала, що не треба грошей, 
довезе мене до кільцевої безплатно, бо 
я ж поранений. Кондукторка була товстень
ка, а темно-червоний лак на нігтях полу
щився.

На кільцевій я зіскочив з трамвая, надів 
на голову мокрий берет, все ще стискаючи 
в кулаку теплу монету. Я викинув її. Все од
но мало, нічого не купиш.

Дощ періщив, стікаючи по обличчю то
ненькими цівками. Я йшов проти вітру, на
хилившись уперед. Люди на вулиці теж по
спішали, нахиливши голови.

Годинник біля моста Маргіт показував 
три чверті на восьму. Я прискорив ходу, бо 
на мосту холодний вітер шмагнув в облич
чя. Потім я побіг, і мені видалося дивним, 
що фізичне напруження^ вигнало з мене 
кволість. Я промчав майданом Бема, зиг
загоподібними вулицями під замком, обми
наючи людну вулицю Мартір.

На вулиці Вермезе я уповільнив біг, ви-
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крутив мокру шапку і неохоче поплентався 
додому.

Вікна Фараонової квартири — відчинені 
і навіть не завішені — світилися. Я пере
йшов на другий бік вулиці, щоб краще роз
дивитися. Раніш я часто бачив Зізі у відчи
неному вікні. На. якусь мить я навіть зрадів: 
певно, Пецер збрехав. У вікні маячіла чи
ясь постать. Але то був Фараон. Він стояв 
обпершись на підвіконня, непорушний, мов 
статуя. Обличчя його не було видно.

Нараз він схопився за голову, потім схре
стив руки на грудях і обійшов кімнату. На 
якусь мить він зник з моїх очей, тоді ви
ринув у другому вікні і знову закляк у тій 
самій позі, що й біля першого вікна.

Я стояв і дивився на силует у вікні, аж 
поки крізь шум дощу не вчувся мені голос 
Пецера: «Розумна жінка. На біса їй мучи
тися із лисим дідом!»

Я мимоволі озирнувся, затулив долонями 
вуха, потім роздратовано засунув руки в 
кишені. «Які дурниці! Адже Пецер вже хро
пе дома».

Я рушив далі, прямуючи додому. Весь 
час мені здавалося, що Фараон дивиться 
мені вслід. Я навіть боявся озирнутися.

Дома довелося вислухати злякане вере
щання і важкі зітхання. Мати повірила, що я 
наштовхнувся у басейні на канат і там по
дряпав фізіономію.

Потім я спитав, чи не вертався додому 
батько, чи не дзвонив принаймні.

Мені не довелося симулювати погане са
мопочуття. Мовчки пішов до своєї кімнати, 
роздягнувся і, навіть не склавши одежу, 
заліз у ліжко.

Мати щось говорила про чай і вмивання, 
а потім поправила на мені ковдру. Але вона 
весь час думала про інше.

Коли мати вийшла, з моїх очей покоти
лися сльози. Я дивився на абажур настіль
ної лампи, на рибок, намальованих на 
ньому, і думав, що вже ніколи більше, на
віть стомлений, не засну спокійно... Десь 
у голові щось пекло, як вогнем...

Я прокинувся і побачив, що мати ходить 
по кімнаті і складає мій розкиданий одяг. 
Вона не дивилася на мене. Повіки у неї 
були червоні, обличчя таке біле, ніби на 
ньому шар білої пудри. Мати і раніше ба
гато плакала, але цей її плач не такий, як 
завжди, це гіркі, пекучі сльози. ! від них 
її обличчя біліло щодень більше.

А батькові очі в кривавих прожилках. Він 
п'є, щоб стало сили хоч говорити. Він такий 
стомлений, що, певно, погодився б замовк
нути навіки...

Усе переплуталося в голові, і я не витри
мав, озвався до матері, яка стояла перед

столом і безтямно дивилася на завішене 
вікно.

Щоб не налякати її, я ворухнувся, а тоді 
сказав:

Я не сплю.
— У тебе болить голова? Зараз зміря

ємо температуру, — сказала мати, здриг
нувшись.

Вона підійшла до ліжка й сіла. Важко бу
ло бачити її червоні від плачу, обведені 
чорними колами очі.

— Не болить! — відповів я.
Мати навіть не ворухнулась.
— Не болить... тільки горить... всередині.
Мати почала гладити мене по лобі. До

лоня її була прохолодна, і ця прохолода 
ніби проймала до кісток.

— Де ти був?
Я мовчав.
— Ти розмовляв із батьком. Я бачу по 

тобі! — сказала вона тихо, лагідно, але 
впевнено. — Хочеш повернути його додо
му? — спитала вона і забрала руку з мого 
чола.

Я знову відчув вогонь у голові і квапли
во сказав:

— Голова горить...
Мати знову поклала руку на чоло.
— Тепер сам переконався, як важко з 

батьком, яка у нього погана вдача!
— Він працює, — промимрив я у відпо

відь.
— Працює! Це звучить як заклинання. Ви 

його повторюєте хором. Я теж працюю. Всі 
працюють, — сказала мати.

Раптом я згадав, що Каті може нас під
слухати.

— Каті ще не спить? — спитав я і відчув, 
що обличчя моє скривилося від болю.

— Каті вже давно спить. Що з тобою?
— Голова палає.
— Зараз покладу на лоб холодний руш

ник...
— Всередині палає голова... — сказав я 

нетерпляче.
Мати лагідно всміхнулася і знову поклала 

руку мені на чоло.
— Спробуй заснути, синочку!
Нараз у моїй уяві постало змарніле бать

кове обличчя, червоні від напруження очі 
і брудна сорочка. І все це я побачив так 
виразно, що не міг стриматись:

— На батькові брудна сорочка.
— Що таке?
— На ньому була брудна, як земля, со

рочка!
Мати сиділа мовчки, згорбившись.
— І цим він ганьбить мене.
— Навіщо ти так?! Йому там погано.
— Він сам цього шукав. Покинув нас!
— Ні. Батько повернеться.
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— Він це сказав? — спитала мати, і я по
бачив, як очі її раптом засяяли, наче дві 
електричні лампочки.

Я мовчав. Я був певен, що здійсню свій 
намір. Якщо вони не можуть жити одне без 
одного, тим краще для мене.

— Ще батько казав, що йому дуже пога
но без тебе...

— Без мене? — перепитала мати, і очі у 
не? знов засяяли.

— Так.
— Брешеш, Андрашку! Нащо ти так? Га?
— Не брешу. Батько навіть двічі це ска

зав, — збрехав я, навіть оком не змигнув
ши.

— Краще спи, — сказала мати.
— Батько переказував, — вів я далі, — 

щоб ти пробачила йому, і хотів би, щоб ти 
зрозуміла його.

— Брешеш, Андрашку, батько такого ні
коли не скаже...

— А от сказав! — вимовив я рішуче.
Тоді мати заплакала, на мить припала го

ловою до моїх грудей і пробелькотіла, що 
в мене гарячка і що добре було б, якби 
батько вмів так чудово брехати.

Я трохи образився на не?, але сьогодніш
ній день надто виснажив мене. Годі. Я від
чував, що коли поговоримо ще хвильку, то 
я не тільки заплачу, а закричу.

— Вже не горить у голові! — видушив я і 
зняв з чола материну руку.

— Спи, синочку, — сказала мати і вийшла, 
але згодом повернулась і примусила мене 
проковтнути якусь таблетку. Я знав, що то 
снотворне. Крізь напівзаплющені повіки я 
ще побачив райдужне світло і з гіркотою 
подумав, що ось доводиться вже вдаватися 
до снотворного, щоб заснути.

Крізь щілини жалюзі в кімнату пробива
лося денне світло. «Спізнився», — подумав 
я і схопився з ліжка. Ще я подумав, що це 
й не дивно, бо батька немає вдома, а я про
ковтнув снотворне. За дверима почувся 
шум, потім легкі кроки.

— Каті!
Вона зайшла ту ж мить, в шкільному фар

тушку.
— Каті! Котра година? *
— Три чверті на другу. Не хвилюйся... 

Мати не хотіла тебе будити. Що з тобою 
трапилося?

Виходить, мати не розповіла їй.
— Нічого, — сказав я, одвертаючись.
— І добре ж тебе почастували! — сказа

ла вона. В її голосі, крім іронії, звучало спів
чуття. Вона підняла жалюзі, і в кімнату ри
нуло світло.

«До біса!.. Я ще ніколи не спав до другої 
години. Що ж це таке?» — подумав я.

— їсти хочеш? — спитала Каті. — Ні, ні, не 
хліб з маслом... Ще ввечері мама зварила 
бульйон. Іди поїж.

— Зараз піду.
— Де це тебе так побили?
— Ніхто мене не бив.
— Бачу, що ніхто, — промовила Каті, від

копиливши губу. — Завжди з усіма зади
раєшся.

— Сімейна риса! — відрубав я. Щоправ
да, я мав на увазі тільки Каті, але згодом 
зрозумів, що це стосується нас усіх.

— І хто б оце говорив?! Ти ж сваришся з 
усіма...

Я промовчав. Не варт з нею сперечатися.
— В нашій сім'ї кожен вважає себе не

винною овечкою, а інших — вовками...
Почувши це, Каті спалахнула:
— Я ще сьогодні подзвоню батькові і ска

жу йому... — крикливо почала вона, та рап
том замовкла.

Я підвівся на лікті:
— Ну, і що ти йому скажеш?
— Щоб прийшов додому!
— Дурниці! — сказав я і ліг.
— А що ж тоді сказати? — спитала Каті 

лагідно і сіла на край ліжка, перегортаючи 
сторінки якоїсь книжки.

— Не кажи, щоб ішов додому, не треба 
цього казати. Розмовляй з ним весело... 
мовляв, у нас усе гаразд, надворі гарна по
года, сонечко...

— Облиш дурниці!
...тільки погано, що мати не спить уночі і 

п'є снотворне!
— Ще чого! — пробелькотіла Каті, і я по

бачив, що вона хотіла б діяти як доросла, 
але в той же час не наважувалася пересту
пити межу, яка відділяє дітей від дорослих.

— І скажи ще батькові, як мати скаржи
лася тобі, що без батька їй дуже важко, — 
підказував я їй.

— Ні! Цього я не скажу! — відповіла вона 
і відсунулася.

— Ох і дурненька ж ти! Це ж найголов
ніше!

— Все одно не повірить.
— Роби те, що тобі кажу! — сердито 

гримнув я на неї.
Каті аж підскочила з переляку.
Через якусь хвильку, часто кліпаючи очи

ма і мало не плачучи, вона погодилася:
— Гаразд, скажу, тільки не гримай на 

мене!
— Іще скажеш, щоб був із матір'ю ввічли

вий... і ласкавий. Зрозуміла?
— Зрозуміла. Хіба я дурна?
Я зіскочив з ліжка і попросив, щоб при

несла чисту сорочку. У відповідь вона бурк
нула, що надто вже я командую.

Перш ніж я зачинив за собою двері ван
ної кімнати, вона гукнула мені навздогін:
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— Мати дзвонила твоєму класному керів
никові... Щоб пояснити твою відсутність... 
Класний переказував, щоб ти до нього заві
тав, коли видужаєш.

— Завітати до нього? Чого? — спитав я, 
уважно розглядаючи обличчя Каті. А вона в 
свою чергу здивовано дивилася на мене, бо 
нічого не тямила.

— Тобі краще знати, що ти там накоїв. 
Може, ота бійка...

— Ага! — сказав я з таким виглядом, наче 
вона вгадала.

А насправді цього не могло бути. Про 
бійку Фараон нічого не міг знати. Він навіть 
гадки не має, через що вона виникла.

І ніколи не дізнається.

Побачивши на третьому поверсі Агнеш, 
я зрозумів, що дуже важко буде заговори
ти до неї. Агнеш надто гордовита, щоб 
зробити перший крок. Отже, треба зробити 
цей крок мені, подумав я.

Агнеш одразу помітила, що я йду за 
нею, і навмисне уповільнила крок. Потім 
знову задріботіла, байдуже оглянувшись на 
мене. Але навіть з її ходи було видно — 
вона чекала, щоб я підійшов. Щоправда, 
для Агнеш однаково, хто б не ходив за нею, 
вона ладна була кокетувати з усіма.

На роздоріжжі парку Агнеш зупинилася. 
Вона з цікавістю чекала, на яку ж доріжку 
поверну я. А я підійшов до неї досить бли
зько, кроків на чотири і мовчки зупинився, 
витримуючи її погляд. Вимахуючи сумоч
кою, вона раптом спитала:

— Ходиш назирці?
— А в мене тут справи.
— Хіба? Які ж це в тебе справи?
— Хотів би в декого попросити проба

чення,— сказав я так легко, що вона аж 
остовпіла.

— Будь ласка! — сказала вона і повела 
плечем, щоб я підійшов до неї.

— Оце тільки не знаю, чи та особа буде 
сьогодні сама?

Агі засміялася.
— Облиш дурниці, Андраше... Я вже не 

гніваюся.
— Отже... ти чекаєш когось чи ні?
— Противний ти!.. Нікого не чекаю.
— Тоді інша річ. Прошу пробачення.
— Ого! Так просто?
Я мовчав, бо знав, що вона зараз вигадає 

для мене якийсь текст і я змушений буду 
його проголосити.

— Уяви тобі, я бачила телевізійну поста
новку, — сказала вона сміхотливо. — У тій 
постановці юнак ставав на коліна перед дів
чиною.

— Цього не буде!
— Стрирай! Дівчина та мала страшенно

пихатий вигляд, вона простягла руку, і він 
її поцілував.

— На це я згоден! —- сказав я.
— Ось! — і Агі простягла мені руку.
Я взяв її, нахилився над нею і раптом зро

зумів, що з дитячою грою покінчено і гіо- 
кінчено не зараз, а ще тоді, на горі. І мені 
здалося, що мене пронизала блискавка.

Вона теж помітила це і, вивільнивши руку, 
глянула на мене так, як ніколи раніше не 
дивилася.

— Власне, я йду в гастроном. Проведеш 
мене? — спитала вона, наче вже й забула 
про все, що оце відбулося між нами.

Я*провів її.
Перед крамницею вона кокетливо махну

ла рукою на прощання.
Тепер я добре розумів, що це означає.

Я в швидкому темпі пробіг парком. Га
дав, що це мене заспокоїть. Ось знову сам 
собі нав'язав цю розмову. Нелегко було 
зважитись на неї, і тому не хотілося відсту
пати.

Перш ніж постукати у двері, я поправив 
на шиї комір сорочки. Скрізь панувала ти
ша. Я натис на ручку дверей. Вони легко 
відчинилися. Двері кімнати, до якої мене 
нещодавно так ласкаво запрошувала Зізі, 
були відчинені.

Фараон ходив по кімнаті сюди-туди в 
хмарах густого тютюнового диму. В напів
темряві розгледіти його обличчя важко бу
ло, але постать його видалася мені зовсім 
незнайомою. Адже він ніколи, навіть у літ
ню спеку, не розстібав коміра сорочки.

Побачивши мене, він жестом запросив за
йти. Я вклонився, а він незвично гучно, 
з нервозною поквапливістю привітався:

— Здрастуй, Андраше! Заходь!.. Сідай... 
Пробач, що нічим тебе почастувати, — це 
він сказав так артистично, наче цитував із 
«Трагедії людини»1.

Очі його були налиті кров'ю, погляд неу
важний, як у батька, коли я бачив його в 
Зугло. Видно було, що він добряче хиль
нув. Я мимоволі глянув на столик, на якому 
поруч із пляшкою з-під лікеру стояла лише 
одна чарка.

Фараон помітив мій погляд.
— То для тебе не годиться. Міцний на

пій!— сказав він роздратовано і категорич
но, ніби я в нього просив випити.

— Мати... — почав був я, але він перебив 
мене:

— Так. Я мав розмову з твоєю матір'ю. 
Довго ми з нею балакали, — сказав він уро
чисто і замовк, немовби збираючись з дум
ками.

1 Мається на увазі драма класика угорської літератури Імре Мадача.
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— У вас, — хрипко заговорив він зно
ву, — усе незабаром уладнається. Ти теж 
такої думки?

— Не знаю, — відповів я нерішуче, бо, 
правду кажучи, не знав, чи можна його сло
ва сприймати серйозно. Адже він був п'я
ний.

Фараон втупився поглядом у підлогу, по
тім глянув мені просто у вічі і великими 
кроками вийшов з кімнати. Повернувся він 
за кілька хвилин. Обличчя його вже масно 
не виблискувало, кілька волосин на голові 
було ретельно пригладжено. Очі його знову 
суворо дивилися на мене.

— Мати спитала, якої я думки про відно-* 
сини у вашій сім'ї. Вона навіть поради про
сила. Важко втручатися в чужі сімейні спра
ви. Я ж навіть не знаю, що там у вас ро
биться.

Він запитально глянув на мене, і я враз 
забув про те, що приховую від нього таєм
ницю. В цю мить я відчув лише, що маю 
допомогти йому.

— Тепер батькам погано. Однаково пога
но обом, — сказав я.

— Однаково?
— Так.
— Отже, найголовніше збережено! — 

сказав він суворо.
На якусь мить мені здалося, що він і досі 

не зовсім тверезий, але згодом я зрозумів 
його.

А Фараон дружнім тоном розпитував:
— А в чому, на твою думку, причина не

згод?
Я довго мовчав. Може, й не відповів би 

йому нічого, якби не згадав, що мати могла 
наговорити багато такого, що не відповіда
ло дійсності...

Фараон терпляче чекав.
— Важко їм, — сказав я нарешті,— вони 

не можуть знайти і сказати одне одному 
потрібних слів.

Очі Фараона засяяли.
— Мати хвилюється за тебе. Вона каже, 

що ти ніби переказуєш їй від батька таке... 
що тобі сниться... Одне слово...

— Нічого мені не сниться. То все правда. 
Тільки вони не змогли сказати цього одне 
одному! — сказав я рішуче.

Виходить, за моєю спиною відбуваються 
телефонні розмови. Все зрозуміло. Слова 
Каті дійшли до батька. Батько й мати дуже 
розчулені тим, що я намагаюсь їх помирити.

Фараон теж дивився на мене так, ніби я 
став олімпійським чемпіоном.

— Дивний ти хлопець. Навіщо взяв на 
себе провину Перцела?

Ось тобі й маєш! Вже й про це знає. У 
всіх якась манія базікати. Починаючи з Ча- 
баї і кінчаючи Пецером.

— Весь клас, усіх назвали боягузами, — 
відповів я, знизавши плечима.

— Зрозуміло, — сказав Фараон, і  очі 
його якось дивно заблищали.

— Вже двадцять років навчаю дітей, і 
часто мені здається, що молодь тільки ме
ханічно визубрює те, чого я її вчу: колек
тив, правда, свідомість... Проте мені іноді 
щастить...

Але в чому щастить йому, він не сказав, 
бо прибиральниця зазирнула в кімнату і за
явила, що він задихнеться від тютюнового 
диму.

— Нехай, — відповів Фараон з притиском 
і запалив нову сигарету.

— Звичайно, — заговорив він знову до 
мене, продовжуючи щойно перервану роз
мову, — твоя мати має підстави, щоб хви
люватися. Взяти хоча б оту корупцію...

Коли я почув це слово, мене охопила 
лють. Хотілося несамовито закричати. Але 
я тільки хапав ротом повітря, наче риба. 
Уявляю, що було б, якби це почув батько.

— Мати завжди всього боїться! — випа
лив я сердито. — Вона боїться незалежно 
від того, є корупція чи немає корупції. Але 
дарма! Батько все одно заявить на них, бо 
всі вони мерзенні злодії і обкрадають дер
жаву!.. Батько заявить! — підкреслив я зно
ву і підвівся, збираючись іти.

— Інакше й бути не може! — сказав Фа
раон сухо і якось дивно й холодно поди
вився на мене.

І враз я розсердився сам на себе: «Якого 
ж біса я криюся від нього? Адже Фараон 
знає все. А крім того, він — в усякому разі— 
не з тих, що базікають.

А Фараон, наче щоб довести, що він 
справді все знає, запитав:

— Батько ще не повернувся із Зугло до
дому?

— Ні.
— Мені хотілося б тебе заспокоїти, Ан- 

драше, — сказав Фараон серйозно. Він пі
дійшов ближче і погладив мене по голові.— 
Гадаю, що твої батьки знайдуть оті слова, 
яких їм бракує...

Він замовк і схвильовано розвів руками.
Вже виходячи, я зупинився і нерішуче 

спитав:
— Ви... ви хворі?
— Чому? Хто сказав?
— Ніхто. Я тільки так...
— Поганий у мене вигляд, га? — Він трохи, 

подумав, потім, одвернувшись, удавано ве
село спитав у свою чергу:

— А чи чув ти, що трапилося в мене?
Я нічого не відповів, бо до горла наче 

клубок підкотив. Базікання Пецера я досі 
не хотів сприймати серйозно, але тепер пе-* 
реконався, що він казав правду. *

— Не чув? — знову тихо спитаеФараон,



трохи затинаючись. Він тривожно дивився 
на мене.

— Ні, — збрехав я.
Якщо йому так краще, то хай буде так..,
— Ну, та це не має значення. Ще почуєш. 

Річ у тім... незабаром... розлучаюсь. Будь 
певен, про це ще говоритимуть чимало. Ще 
почуєш. Вже десять років працюю тут учи
телем. В цьому районі мене знає кілька 
тисяч людей... я вскочив у халепу. Хлопці 
сміятимуться з мене, — гірко закінчив він.

От дивакі Невже він гадає, що хлопці 
ніколи досі не сміялися з нього?!

— Хлопці ні!.. Вони мовчатимуть... Ми всі 
будемо мовчати, — промимрив я.

— Якийсь час я навіть не ходитиму до 
школи, — сказав Фараон уже спокійніше. — 
Не глузуйте з мене... хоч поки мене не 
буде... Ну... до побачення, Андраше. При
ходь до мене ще, — і він подав мені руку.

Не знаю, як я вийшов з Фараонової квар
тири. Опинившись за дверима, я вилаявся. 
Останнім часом я не можу поскаржитись на 
те, що моє життя бідне на сильні враження.

І як я перетравлю все це?

Вечори довгі. Час повзе, мов черепаха. 
Довго десь ходити я тепер не можу, бо 
жінки образяться на мене. Годинник цокає 
дуже голосно, і ніколи не знаєш, в яку мить 
вибухне істерика.

Ввечері я марно намагався вчити уроки. 
Я відчував, що здорово відстав у навчанні. 
Але математика не лізла в голову, я навіть 
не зміг дописати до кінця задачу. Треба б 
піти трохи десь погуляти, але вже пізно. 
Проте я все-таки підвівся, а зошит узяв під 
пахву. У вітальні на канапі лежала мати. 
Вона читала книжку. Відтоді, як батька не
має вдома, вечори у матері майже цілком 
вільні.

В батьковій кімнаті Каті вправлялася бра
ти содь-мі. Вона повторювала ці дві ноти так 
монотонно, що я вже просто не міг її чути. 
Раптом вона з гуркотом відчинила двері, 
зиркнула на нас і неохоче, хрипко заявила:

— До-сі-соль-ля-соль-мі-до.
Побачивши, що матері теж не дуже спо

добалось її соло, я перервав арію:
— Не верещи тут!
— Я не верещу, а виконую вправи!
— Виконуй вправи в тій кімнаті, або... де 

хочеш. Тільки не тут! — гримнула на неї 
мати.

Оскільки сперечатися з матір'ю зараз бу
ло небезпечно, наш голосистий жайворонок 
випурхнув на кухню і замовк.

Запала могильна тиша. Лежачи на канапі, 
мати потяглася і закрила книжку.

— Котра година?
— Сьома, — сказав я. — Піду до Чабаї.

— Так пізно?
— Не розумію задачі.
— Чому не слухаєш на уроці уважно? Що 

це за новини7 Нікуди не ходи!
— Якщо ти мені поясниш, можу й не піти! 

5х2 — Зх = ? Чому дорівнює? Ось тобі за
дача!

— Зухвалий хлопчисько! Нікуди не пі
деш! — кричала мати, мало не плачучи.

Я знизав плечима. Мені однаково. Я по
вернувся до своєї кімнати і схилився над 
зошитом. Ну що ж, не розв'яжу задачі. Гм, 
цікаво!

Проте не встиг я зосередитись, як двері 
відчинились і мати стала на порозі з таким 
виглядЬм, ніби прийшла в гості. Вона м'яла 
в руці хустку, а обличчя від збудження взя
лося червоними плямами.

Я приготувався до найгіршого... Якась 
вона дивна...

— Андраше... Андраше, — повторила во
на двічі. — Можеш іти до Чабаї!

Це прозвучало так, як ото підсудний під 
градом перехресних запитань зізнається в 
злочині.

І навіщо було знімати такий галас?
Мати мало не плакала. Я підвівся, щоб 

сказати щось. Але вона в ту ж мить вийшла, 
ніби більше не мала що сказати.

Тепер вона піде до батькової кімнати, 
ляже на батькову канапу і плакатиме...

Якийсь час я дивився на двері, за якими 
зникла мати, а потім подався з дому.

Надворі накрапав дощ. Я підставив об
личчя. О, як приємно!

Треба б сказати Каті, щоб не хвилюва
лася...

Фараона заступала вчителька Бодор. Весь 
клас з цікавістю стежив за нею, коли вона 
зійшла з кафедри і пішла між рядами. Хоч 
була вона огрядна, проте ступала легко. 
Вчителька спочатку виголосила шаблонну 
промову про те, що сподівається від нас... 
і т. д. А хлопці чекали, щоб вона поворуши
лася — коли вона рухалася, то була схожа 
на величезне грушеве дерево, що хилитає
ться під вітром.

Вчителька перевірила щоденники. В бага
тьох з них вона не знайшла належних підпи
сів і зауважила:

— А у вас тут лібералізм.
Це, безперечно, було сказано на адресу 

Фараона.
Звичайно, вона одразу помітила, що в 

моєму щоденнику теж немає підпису.
«Андраш Хомлок почав бійку», — прочи

тала вона вголос і з докором глянула на 
мене.

Затамувавши подих, я чекав, що буде 
далі.
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Раптом вона гримнула на мене:
— Якщо в тебе вистачило сміливості би

тися, наберись мужності признатися!
Прекрасні слова! Моя бабуся, що живе 

за Дунаєм, в таких випадках казала: «Ох і 
влучила ж у вим'я між рогами!»

Клас загув.
Вона не зрозуміла, чого гуде клас, і далі 

в'язла до мене.
— Чому не дав підписати?
— Ви ж сказали: боявся. Боявся, що по

б'ють. Ось чому.
Хлопці голосно засміялися.
Вчителька дала мені нарешті спокій. За

кінчуючи урок, вона сказалаг що через кільг 
ка днів знову перевірить щоденники і кеп
сько буде тому... ну й таке інше.

З того часу, як немає Фараона, в школі 
чомусь дуже нудно.

О пів на дев'яту вечора Каті вже спала. 
Вранці ми поспішали до школи, а ввечері, 
коли я прийшов додому, мати саме чепу
рилася. Каті знову була «поза домом». Вона 
гуляє більше за мене... Але вона страшенно 
хитра: збреше щось і спокійнісінько швен
дяє собі десь після обіду. Якщо її не вияв
ляється там, де вона, згідно з її словами, 
має бути, — вона завжди щось та придумає: 
то прогулювалася з Мацо, то проводила на 
тренування Жужу...

Мати розчісувалася. Вона зібрала волос
ся на голові баштою. Батькові так подобає
ться.

Я став у дверях ванної. Мати старанно 
напарфумилась. Я помітив, що шлейка на 
її сорочці ось-ось обірветься. Довелось 
принести голку з ниткою. Вона швидко при
шила шлейку.

— Будь ласка, сумочку. Та швидше! — 
сказала мати., показуючи рукою, що я над
то повільно рухаюсь... Потім взяла мані
кюрні ножиці і, шліфуючи напилком нігті, 
з таємничим виглядом позирала на мене.

Ех! Що поробиш! Треба поцікавитись.
— Куди це ти зібралася, мамо? — спитав 

я вдавано весело.
— Нікуди!
Звичайно. Зрозуміло.
— Когось чекаєш?
— Так. Когось чекаю. *
Це вона сказала так таємниче, ніби почи

нала казку з «Тисяча і одної ночі». Але я 
дуже добре знав цю казку.

Матері хотілося продовжувати цю гру, 
але я сказав, що вже минуло чверть на шос
ту і мені краще вийти до воріт.

— Іди, синочку! — сказала мати розчу
лено.

Я вже зачиняв двері, коли вона гукнула 
мені вслід:

— Ти радий?
Я вдав, що не почув, бо не міг би все 

одно відповісти спокійно. В кращому разі у 
мене .вийшло б «ррадий», а тоді мати поду
мала б, що я збожеволів, або ж заявила б, 
що в теперішньої молоді немає ні душі, ані 
серця.

Я стояв у під'їзді,, намагаючись залиша
тися непомітним. Тільки здалека стежив за 
перехожими: бабуся з собачкою, дядько 
Мікі, елегантний донжуан, який часто зали
цявся до A rL . Я не простояв так і п'яти хви
лин, як на розі вулиці виринув батько. 
Я рушив до нього, намагаючись іти спокій
но.

Батько вже здалека дивився тільки на 
мене, а коли ми зустрілись, він обняв мене 
однією рукою.

— Як справи? Як живеш? — спитав він.
— Добре, — відповів я і відчув, що заша- 

рівся. Батько єдиний, хто помітив, що я 
живу. Під оком у мене щось засіпалось. 
Я глянув на батька. Обличчя його якось див
но скривилося.

— А квітів ти не приніс? — спитав я.
— От бачиш, квіти забув. Ти збігаєш?
Я неохоче кивнув: мені хотілося бути 

присутнім при їхній зустрічі, хоч я добре 
знав, що зараз буду там зайвий...

Вниз я перестрибував по п'ять сходинок, 
а назад — чим ближче до квартири, тим по
вільніше. Як виявилося, хвилювався я неда
ремно. Вже з коридора почув збуджені 
голоси:

— ...я щаслива, що ця брудна справа вже 
закінчена! — сказала мати нервово, напо
легливо.

Вона завжди гадає, що все відбувається 
так, як їй хочеться.

— Е ні, люба, справа ще нє закінчена, 
точніше, вона тільки починається!.. — сказав 
батько тим самим повчальним тоном, від 
якого мати завжди спалахувала, мов сірник.

Але зараз мати, певно, одвернулася, бо я 
розібрав з її відповіді тільки кілька слів:

— ...оцю вашу вічну боротьбу!
Я враз відчинив двері. Батьки розгубили

ся. Я почав крутити в руках квіти, ніби не 
знав, що мені з ними робити.

Мати перша отямилася і, показуючи на 
квіти, спитала:

— Це мені?
— Це тобі від батьке, — сказав я.
Я почув, як батько важко зітхнув.
Потім зіграла свою роль мати. Вона ска

зала, що квіти чудові, а ми дуже милі і таке 
інше.

На закінчення, критично оглянувши бать
ка з ніг до голови, мати звеліла:

— Викупайся, Шандоре!
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Що й казати, сорочка в батька була не 
дуже свіжа.

Я подумав: «Мабуть, доведеться завжди 
відчиняти несподівано двері, коли почина
тиметься сварка».

Сьогодні вранці я прокинувся останній. 
За дверима з приймача лунала пісня. Я при
слухався. Здається, все спокійно. Вийшов із 
своєї кімнати. Тиша! Постукав до ванної.

— Зараз! — крикнула Каті.
— Швидше!
Але Каті вже виходила. Вона була в доб

рому настрої і глянула на мене так визивно, 
що я позаздрив їй. Дурним, мабуть, легше 
жити на світі. Я ляснув її рушником нижче 
спини. Вона в свою чергу оперіщила мене 
тапочкою по спині, перш ніж я встиг вско
чити до ванної.

Двері ванної я тільки причинив і весь час 
прислухався.

Каті спокійно одягалася, і коли батько з 
матір'ю, розмовляючи, попрощалися, вона 
й тоді не відчула наближення бурі.

Я вдягав уже пуловер, коли мати сказала 
так голосно, що я навіть здригнувся.

— Коли прийдеш додому?.. Приблизно?
— Пізно! — відповів батько рішуче, і го

лос його прозвучав роздратовано. Він чекав 
уже істеричної сцени. Я теж.

Мати якийсь час помовчала, потім неспо
дівано лагідно, але досить дошкульно ска
зала:

— Передай привіт Кернеї.
Батько з полегкістю засміявся, потім ска

зав, що мати, власне, ангел.
Колосально!!!
— Такою я вже народилась, — відповіла 

мати. — Проте не дуже там барися.
Вони вийшли. Батько забув попрощатися 

з нами.
А я, наслідуючи італійського баритона, 

викричав із себе все напруження:
— Воляре, хо-хо, кантаре, хо-хо-хо-хо- 

хо!..
— Чого це ти виєш, як собака? — відпла

тила мені Каті.
Я нічого їй не відповів, тільки вив собі 

далі. Оскільки Каті з підозрою дивилася на 
мене, я показав на приймач.

— Хіба не чуєш? — Диктор саме переда
вав зведення погоди: слабкий південний ві
тер, передбачається суха, тепла погода. 
Найвища температура вдень плюс 25 граду
сів .— Пречудова погода буде сьогодні!

— Ну й що з того? — спитала Каті розча
ровано. — І це тому радієш? А я гадала, 
щось трапилось.

Я лише махнув рукою. Це дівчисько схо
же на лжеболільника, який приходить на

стадіон дивитися футбольне змагання, але 
нічого не тямить у правилах гри.

На уроці з алгебри вчитель викликав мене 
до дошки. Я виходив досить упевнено. Вчи
тель теж підбадьорював мене:

— Зараз ліквідуємо оте невеличке непо
розуміння! — сказав він.

Але ліквідувати «непорозуміння» не вда
лося, бо він дав мені саме ту задачу, на 
якій я спіткнувся вдома. Одне слово, то 
була та задача, з якою я хотів піти до Чабаї. 
Але несподівана материна «самокритика» 
тоді остаточно відбила у мене охоту здій
снити 'той благородний намір.

— Не можу її розв'язати, — сказав я, 
сумно дивлячись на задачу: 5х2 — Зх = ? 
«Ну, то чому ж воно дорівнює, га?» — по
думав я.

— Не можеш? Подумай краще, адже це 
повторення!

А я стояв з нещасним виглядом і мовчав.
— Що коїться з цим хлопчиськом?
Відповідальний за успішність у класі

Франк глянув на якийсь папірець і сказав:
— Хомлок вже цілий тиждень не відпові

дає на уроках.
Хлопці загули. Мене охопила лють. Якого 

дідька цей йолоп лізе не в свої справи!
Чабаї погрозливо шепнув йому:
— Заткни пельку!
Але Франк тільки зневажливо глянув на 

нього.
— Як то «не відповідає»? Не хоче чи 

що? — спитав учитель.
— Так, — сказав Франк, суворо глянувши 

на Чабаї, — не хоче!
— Може, ти хворий, сину? — співчутливо 

спитав старий учитель.
— Ні.
— Не може цього бути. Ти, певно, хво

рий, — сказав він і махнув рукою, дозво
ляючи мені сісти.

Згодом він ще раз звернувся до мене. 
Щоб я переказав батькові, нехай поведе 
мене до лікаря, бо в мене стомлений вигляд 
і обличчя дуже бліде. Старий дуже хвилю
вався. Йому будь-що хотілося якось загла
дити нову двійку. І він мені її не записав.

Я зовсім «розчулився», бо страшенно 
«люблю» отаку великодушність. Я сидів 
знесилений і відчував, як на лобі у мене 
проступає холодний піт.

Чабаї сказав мені, що я схожий на мерця.
Не дуже естетичне порівняння!

По обіді прийшов лист.
Мати саме підшивала спідницю. В кори

дорі почулися кроки. Мати гадала, що то 
повернулася Каті. Батько вийшов, перш ніж
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я встиг підхопитися. Назад в кімнату він за
йшов, тримаючи в руці листа.

Мати підвелася, судорожно мнучи в ру
ках спідницю. На її обличчі виступили чер
воні плями, вона не зводила очей з листа.

— Що це?
Батько стукав листом по долоні.
— Це... це... — сказав він, нерішуче див

лячись на матір, — одне слово, повідомлен
ня, що справа слухатиметься в понеділок... 
на педраді. Власне, це формальність... — і 
він замовк.

Мати почала перебирати і м'яти пальцями 
спідницю. ї ї  очі перебігали з листа на мене. 
Усі ми добре знали, що це не звичайна 
формальність, проте ми з батьком мовчали. 
Головне, щоб мати не підняла бучу.

Нарешті її прорвало:
— Чого витріщились на мене? Хіба я не 

маю права?!
— Ні! — сказав я і помітив, що батькове 

обличчя трохи проясніло: мати знайшла хід, 
щоб обминути основну тему і щоб ніхто не 
міг їй заперечити.

— Ох і герої! Ох і герої! — повторила 
вона, потім заявила, що я факір і ще дурні
ший за батька, бо хтось б'ється, а я беру на 
себе провину і дістаю догану. Ще вона ска
зала, що ми з батьком удвох обов'язково 
врятуємо світ.

Ми тільки дивилися на неї й мовчали. Не
вдовзі вона заплакала і крізь сльози почала 
говорити, що вийшла заміж за одного дур
ня, та цього їй було замало, і вона народила 
від нього ще одного дурня.

Мати плакала на повну потужність, потім 
раптом засміялася.

Я дурнувато усміхався, а батько тільки 
кліпав очима.

Мати ще якийсь час бідкалася, скаржи
лась, що в неї від плачу запухли очі і що те
пер вона не може піти до крамниці.

Батько вже ледве стримувався, і тому я 
вирішив втрутитися: порадив матері, щоб
вона, ідучи вулицею, весь час посміхалася, 
тоді, мовляв, не видно буде, що очі в неї 
запухли.

Батько з матір'ю знову значуще перезир- 
нулися, і мати пішла.

Батько важко зітхнув і зник за дверима 
своєї кімнати. t

Гадаю, що віднині наші любі батьки сва
ритимуться потай од нас. Поглядами вони 
завжди попереджатимуть одне одного: 
Обережно! Подумай, що кажеш! Діти 
слухають!

Коли згодом батько зайшов до моєї кім
нати, я вирішив, що на цей раз «виховання» 
не буде. Ще б пак! Перед важким змаган
ням, що відбудеться в понеділок на педра

ді, батько хоче прогнати втому із своїх нер
вів. Спершу я почував себе трохи ніяково, а 
потім... дарма, мій батько непоганий хло
пець.

Він спочатку уважно проглянув мій що
денник, потім розкрив авторучку і мовчки 
усе попідписував. Тоді відкинувся на стільці 
і задумливо глянув на мене.

Важко було витримати цей погляд. У мене 
сіпалися губи.

— І ти тільки так... підписав? — спитав я 
визивно.

— Так. Тільки так... — сказав він, невід
ривно дивлячись на мене.

— А «виховання» не буде? — спитав я і 
хотів посміхнутися, але посмішка вийшла в 
мене крива.

— Задираєшся, Андраше, — сказав бать
ко спокійно і запалив сигарету. — А сам 
мало не згоряєш від сорому. Он у тебе на
віть руки тремтять!

І справді, руки тремтіли, як осиковий лис
ток, хоч я і притискав їх до столу.

— Сьогодні я теж не міг відповісти з ма
тематики, — сказав я, аби щось сказати.

— Не біда, друже, давай-но глянемо на ту 
задачу.

Я показав.
— Це ж проста виноска за дужки!
— Хто вміє, для того проста, — сказав я.
Через п'ять хвилин я все зрозумів і роз

в'язав задачу.
За дверима закричав радіоприймач. 

Я підскочив і гримнув на Каті.
— Вимкни радіо, дурепо! Бачиш, що ми 

працюємо!
К&ті покривлялася трохи, але все ж зро

била тихіше.
Я залишив двері відчиненими.
Батькові не сподобалося, як я розмовляю 

з Каті, і він сказав:
— Цей тон забудьмо! Добре? Іди і пого

вори з сестрою по-людськи.
Я вийшов. Ще б пак! Я звик до цього.
Каті чула батькові слова і тепер злорадно 

чекала, поки я прокашляюсь.
— Ну, ну! Слухаю! — підганяла вона 

мене.
— Встигну, — сказав я гордовито. — От

же, шановна панночко! Будьте такі ласкаві, 
зробіть трохи тихіше оту музику. Якщо ваша 
ласка. Дуже вас прошу!

— Як с-с-ка-же-те! Ось тобі! Отак? — спи
тала вона і зовсім вимкнула приймач.

— Грація, синьйорино, — сказав я.
Каті показала мені язик, а я зачинив двері.
Батько продиктував мені іншу задачу. 

Якийсь час я мовчки думав. А коли підвів 
очі, побачив Агнеш. -

— Андраше! Чи то не Агнеш Дер піш
ла? — жваво спитав батько.

— Вона.
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— Я навіть не впізнав її. Ти бач, яка гар
ненька! Адже вона вже справжня жінка!

— Справжня. На жаль.
— Чому на жаль?
— Бо я ще... не справжній мужчина, — до

дав я, трохи подумавши.
— Ого, друже. Невже ти закохався в 

неї? — спитав батько.
Я бачив, що йому ця розмова подобаєть

ся і він удає серйозного, щоб не образити 
мене. Я мовчав.

— Хіба ви вже не друзі? — тихо й схви
льовано спитав батько.

Я глянув на нього. На цей раз я відповів 
щиро, бо бачив, що його це справді ціка
вить. Батько очікувально дивився на мене, 
і я спокійно сказав:

— Мабуть, ні. Вона ходить з іншим. Каже, 
що я пізно народився!

— А я вважаю, що ти народився саме 
вчасно, — сказав батько.

— Для неї... ні.
— А... взагалі... вона порядна дівчина?
— її цікавить тільки кузов, мотор — ні.
— Ага... — сказав батько з полегкістю. 

Я запитливо глянув на нього, він на мить 
запнувся, потім закінчив: — Ну, а... ти ж як?

В цей час перед дверима Агі з'явився 
Строкатий. Він подзвонив. Агнеш уже чека
ла на нього — в новій спідниці і білій нейло
новій блузі. Строкатий чемно пропустив по
перед себе Агнеш, І вони пішли.

Батько провів їх поглядом і нервово запа
лив сигарету.

— І ця задача готова! — сказав я.
— Може, досить на сьогодні? — хрипко 

спитав він.
— Ні! Продиктуй мені ще якусь — тільки 

складнішу!
І батько продиктував, нахилившись над 

підручником. Він диктував, кашляючи й за
пинаючись, і лаяв сигарету.

Я розумів, що тут діло не в сигареті.
. Глянув на годинник. Пів на п'яту.
Строкатий вчора приходив теж у цей час.
Я знав, це не випадковий збіг. Надворі 

вже сутеніло, і схили гори безлюднішали. 
Ще не дуже пізно, але вже й не рано. Якщо 
вони повернуться додому о сьомій, все буде 
гаразд, бо вечірня в костьолі закінчується 
о сьомій. Хлопець проведе дівчину додому. 
Тут вони під наглядом матері потанцюють 
трохи самбу і ніхто не зможе сказати нічого 
поганого. Все в нормі, все цілком пристой
но. Але ж я знав більше, ніж усі інші, я ба
чив, що вони там робили...

Річ у тім, що якось після обіду я пішов 
слідом за ними звивистою стежкою на гору 
Кішваб.

Я бачив усе. Тобто, мабуть, майже все.
Коли Строкатий стиснув долонями облич

чя Агнеш і почав його цілувати, вона спер
шу мляво захищалася.

В мене аж зуби зацокотіли. А я, дурень, 
ще чогось сподівався!

Строкатий обняв Агнеш, а вона тільки 
стояла, опустивши руки. Раптом вона схи
лила голову на його плече, обома руками 
обняла його шию, піднялася навшпиньки, і 
вони почали шукати уста одне одного...

І, слово честі, шукали недовго.
Що було після того, не знаю, бо я, мов 

скажений, побіг з гори, навіть не озирнув
шись.

Ну, що ж! Пізно я народився!

Кілька днів минуло у тривожному чеканні, 
але нічого не трапилося. Мати зробила ще 
кілька безрезультатних спроб «уберегти» 
батька, але все марно. Батько нервував, 
схуд, вилиці на обличчі випнулися. Однак 
схоже було на те, що відступати він не зби
рається.

Зі мною він не говорив про оту справу. 
А я в свою чергу нічого не питав. Батько, 
певно, в тій справі вів тверду лінію і мовчав 
про це так само, як і про бронзову медаль, 
яку колись одержав на змаганні з пла
вання.

Вдома панувала незвична тиша.
Каті якось знову стала просто дівчинкою, 

а мене ніхто не називав «хлопчиськом» ні 
для того, щоб полаяти, ані щоб похвалити.

Мабуть, батьки тепер зважали б на мою 
думку, якби я щось говорив. Часом я помі
чав, що мати з тривогою дивиться на мене. 
В такі хвилини я сміявся, щоб заспокоїти 
її, хоч мені зовсім не хотілося сміятись.

Я вирішив розповісти все Чабаї. Але коли 
я розкривав рота, щоб виконати свій намір, 
бажання розказувати чомусь раптом пропа
дало.

Ось і сьогодні я хотів був розповісти 
йому... і знову не зміг.

Ми з Чабаї домовилися поїхати на вело
сипедах у Зуглігет.

Було десь пів на п'яту. Стояла ясна, тепла 
погода, хоч був кінець жовтня. Ми їхали 
нагору мовчки, зосереджено працюючи но
гами. Раптом мене охопило якесь химерне 
почуття: навіщо я кручу оті нещасні педалі, 
адже ноги болять від утоми і мені взагалі 
неприємно зараз їздити на велосипеді! По
дібні дурні думки, бувало, з'являлися й ра
ніш, але я не дуже зважав на них. А тепер 
я відчув, що заплачу, якщо не зупинюся. 
Не сказавши нічого Чабаї, я зіскочив з вело
сипеда, штовхнув його у придорожний рів
чак, а сам впав край галявини.

Чабаї спитав:
— Що з тобою? Стомився? Не поїдемо 

далі на гору?
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— Ет, навіщо?!
Петер якось дивно скривився і сів біля 

мене. Я був йому вдячний, що він не до
питувався, і вирішив: відпочинемо трохи, і я 
розповім йому все по порядку...

— Ну що ж, гаразд, відпочинемо, — ска
зав він і почав масирувати м'язи.

На схилі гори, трохи вище від нас, гралося 
п'ятеро чи шестеро хлопчиків. Звичайно, 
вони гралися у війну. Один з них, заклавши 
руки назад і надувши щоки, гудів. Мабуть, 
він був реактивним літаком. Другий пішов 
в атаку. Він оглянув місцевість і дав авто
матну чергу по схилу гори. Його плечі здри
галися, наче він і справді стріляв із авто
мата.

Мимоволі довелося спостерігати бій. 
Мене дратувало те, що Чабаї викликає мене 
на розмову.

— Ти знаєш, чому Фараон не приходить 
до школи?

— Знаю, — відповів я коротко.
— Чого ж мовчиш?
— Старий залишився сам.
— Це я знав давно.
— Що ти знав?
— Що дружина покине його, або він її 

вижене.
— Вірно, — промимрив я. — Адже вона 

годилася йому в дочки.
Чабаї говорив, як Пецер. Нудно. Хлопчи

ки на схилі гори гралися в смерть. Один із 
них упав, і на його шиї напнулися жили — 
певно, він бачив таке по телевізору або ж 
у якомусь кінофільмі.

Чабаї не вгамовувався. Він сказав, ніби

їхній двірник знає, що Зізі щотижня міняла 
коханців.

Я загарчав, відчув, що мене охоплює 
лють, як тоді, коли Пецер повідомив про 
втечу Зізі.

— Я теж бачив її з коханцем. Спитай в 
Жолдоша. Він у захваті від неї. А по-моєму, 
вона справжня повія.

Я нічого не відповів. Зізі враз перестала 
мене цікавити. Зрештою, цілком можливо, 
що вона й справді повія.

Я підвівся. Круглоголовий хлопчик підняв 
автомат. Що це він робитиме?

— Та-та-та-та-та! Ото ще мені вояки! — 
сказав я.

Чабаї зиркнув на мене, як на дурника, 
потім знизав плечима:

— Вони ж граються!
— Глянь-но туди! — сказав я сердито.— 

Щойно був мертвий, а тепер воскрес. Чу
дово!

— Вони ж граються! — повторив Чабаї. — 
Чого ти до них чіпляєшся?

— Хай до них дідько лисий чіпляється!
Я скочив на велосипед і помчав з гори — 

аж вітер засвистів у вухах. Пустив кермо і 
заплющив очі. Швидкість — кілометрів со
рок на годину. Раптом мене пройняв жах: 
а що, коли не зможу розплющити очей, 
або... буде вже пізно. Я судорожно схопив
ся за кермо.

За мною їхав Чабаї. Я йому, певно, зов
сім зіпсував настрій.

Завтра все розповім йому.
З у го р с ь к о ї п ер екла в  
Костянтин Б ІБ ІК О В
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ПАМ’ЯТІ
М. І. ТЕРЕЩЕНКА

Редакційна колегія і працівники 
журналу «Всесвіт» глибоко сумують 
з приводу тяжкої втрати, якої зазна- 
ла українська радянська література,
— смерті видатного поета, чудового 
майстра поетичного перекладу, по
стійного співробітника журналу Ми
коли Івановича Терещенка.

Майже півстоліття натхненно і 
плідно працював він на ниві рідної 
літератури. Один з фундаторів укра
їнської радянської поезії, Микола 
Іванович Терещенко лишив по собі 
десятки книг. Його твори вийшли да
леко за межі України, перекладали
ся російською та іншими мовами і принесли 
поетові популярність та широке визнання.

Для нас завжди було приємно працювати 
з Миколою Івановичем, майстерним перек
ладачем і тонким знавцем перекладацької 
справи. Український читач щиро вдячний 
йому за переклади творів О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, М. Некрасова, В. Маяковсь- 
кого, Д. Бедного, Я. Купали, Я. Коласа, Е. Зо
ля, А. Барбюса, Л. Арагона, поетів країн 
Сходу. Протягом усього свого творчого жит
тя він також перекладав кращі зразки фран
цузької поезії. І як наслідок цієї титанічної 
праці незабаром з’явиться велика «Антоло
гія французької поезії», яку поет подав до

видавництва буквально за кілька днів до 
своєї передчасної смерті.

І на сторінках «Всесвіту» часто публікува
лися переклади Миколи Івановича Терещен
ка: уривки з «Антології французької поезії» 
(«Всесвіт» №3, № 6, № 9, № 12 за 1961 р.); 
добірка поезій Франсуа Війона та ін. Добір
ка французької поезії, яку ми друкуємо в 
цьому номері журналу, готувалася ще за 
життя поета.

Ми завжди пам'ятатимемо Миколу Івано
вича Терещенка— прекрасного поета й пе
рекладача, великого знавця літератури, 
скромну і чесну людину, яка все життя пра
цювала на благо свого народу.

62



З сучасної французької поезії

Ця коротенька добірка сучасної французької поезії, звісно, не дає повного уяв
лення про французьку лірику останніх десятиліть. Це лише кілька характерних її 
зразків.

Діапазон сучасної французької поезії вельми широкий. Основне її ядро — це 
прогресивна плеяда поетів, що, розвиваючи традиції Поля Елюара, тяжіють до соціа
лістичного реалізму. На чолі її стоїть Луї Арагон. Окремі поетичні твори цих двох 
видатних письменників публікувалися свого часу на сторінках «Всесвіту» й відомі ук
раїнському читачеві. Тому в пропонованій добірці представлена творчість інших пое
тів цього прогресивного напрямку, подаються вірші поетів середнього й молодшого 
покоління, переважно колишніх учасників руху Опору, як-от: Ежена Гійєвіка, Андре 
Верде, Франсуа Моно, Анрі Бассіса. Особливо цікаве поетичне обличчя Ежена Гійєві
ка, поета-комуніста, активного перекладача поезій Тараса Шевченка.

Значний вплив на сучасну французьку поетичну культуру довгий час справляли 
поети старшого покоління Жюль Сюперв'єй і П’єр Реверді, що пройшли досить склад
ний шлях формальних та ідейних шукань перед тим, як стати відомими прогресивни
ми поетами останніх десятиліть.

Окремо слід спинитися на творчості визначного поета Сен-Жон Перса (псевдонім 
Алексіса Леже), лауреата Нобелівської премії. Коли йому присудили цю нагороду, 
Луї Арагон на шпальтах газети «Леттр франсез» виступив із статтею «Це був мій кан
дидат». Поетична творчість Сен-Жон Перса відзначається прогресивними тенденціями 
й формальним новаторством (поет пише своєрідною ритмічною прозою).

Досить знайома широкому читачеві поетична постать Жака Превера, автора чис
ленних збірок поезій, сповнених гіркої іронії й сарказму.

Привертає до себе увагу оригінальна творчість прогресивного поета Моріса Фом- 
бера. Життєрадісним гуманізмом пройняті вірші кращих його збірок, у яких він закли
кає «вернути французькій поезії юність».

Ліричною задушевністю й своєрідним протестом проти капіталістичної дійсності 
відзначається оригінальна творчість гуманіста П'єра Емманюеля, активного учасника 
руху Опору, автора патріотичних збірок «День гніву», «Нас свобода веде» та ін.

Будемо сподіватися, що ця невеличка добірка дасть можливість нашому читачеві 
бодай у загальних рисах уявити собі стан сучасної французької поезії.

ЖЮЛЬ С Ю П Е Р В ' Є Й
1884— 1960

МУШЛЯ І

Гудуть весь час у мушлі глухо 
Таємні звуки в глибині,
І слухає чутливе вухо 
У ній приховані пісні/

І вухо в нас, мов мушля в морі, 
Таїть у завитку своїм,
Вчуває гомони в просторім, 
Глибокім мозкові людськім,

Стоїть над мушлею людина, 
Вслухаючись у шум хисткий, 
Мов ниточку якусь невпинну, 
Розмотує у млі морській.

Вслухається в буття безкрає 
В середині й навколо нас.
А океан той повсякчас 
Свій колір без кінця міняє.
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ЛІТЕРИ
Працюють тут дрібні мурашки друку, 
що можуть все розповісти без звуку, 
дістаючи одна в одної знань, 
щомить паруючись, щоб народити 

-пригоди, вбивства, війни, битви, 
на все готові день у день.
Вони, слова ці мовчазні, говорять гучно для очей, 
дають життя і смерть щомить у тисячах відбитків, 
вертаються в гніздо, де забувають все, про Що мовляли, 
не думаючи ні про що, 
безмовні у руках людини, 
що їх складає в ці хвилини.

СЕН-ЖОН П Е Р С
нар. 1887

ЗЕРНО
Його ти кинув у горщик, пурпурне зерно, яке було

в твоїй долоні.
Воно вже більш не проросте.

КНИГА
Як темніє за вікном і як стоїть стіна перед 

тобою, як тобі не сила воскресить загублених хви
лин, — взявши Книгу,

ти гортаєш пальцем сторінки крилаті, кидаєш у 
далеч погляд свій і чекаєш світлу мить польоту, коли 
здійметься могутній вітер, мов тайфун, — і тебе 
собою наскрізь пройме, розігнавши хмари перед 
обрієм очей.

ВІТРИ
І Поет так само з нами, на шляху людей свого

часу.
Він у ногу йде з новітньою добою, він у ногу 

йде з буремним вітром.
Є у нього справа серед нас: розкривати світло 

всіх речей. Відповідь у сяйві його серця. Не пусте 
письмо, а суть сама. Животворна і правдива.

Він не копії відбиває, а справдішнє життя. І 
написане поетом — це є дійсність.

ПЄР Р Е В Е Р Д І
1889—1960

СОНЦЕ
Хтось бажає пройти 
До кімнати

Спинився Куди?
Він зітхає

Пусто скрізь
Хтось вікно відчиняє 

Сонячний промінь 
В зеленому гаї.
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ЗАВОДСЬКИЙ ДИМАР
Повітря освіжає нас 

Суворі друзі 
Повсякчас 

Обіцянки старі 
Земля родюча рай земний 
Та по сигналу в певний час 
Крилом замаяв прапор угорі 

І вгорі згас

Прибулі за столом поснули 
Дорога захлинулась 

На роботу 
До заводу 
Спинивсь потік 

Весь гай в оточенні 
Глухий тривожний крик 

Рука людська

ЖАК П Р Е В Е Р
нар. 1900

ВТРАЧЕНИЙ ЧАС
Спинився якось робітник 
Край заводської брами,— 
Торкнулася його поли 
Весна з нестями.
Він повернувсь і подививсь 
На сонце кругле і червоне, 
Пірнув у сяєво бездонне

І, примружившись, рік:
— Скажи, товаришу Сонце, 
Хіба не сон це,
Не вчинок дурний і гидкий — 
Хазяїну геть віддать 
День такий?

МОРІС Ф О М Б Е Р
нар. 1906

ПІСЕНЬКА ПОВЕРНЕННЯ
До Франції вертаю 
З сльозами на очах. 
Роками біль відчаю 
Терзав у кайданах,

До Франції вертаю — 
Товариші — мерці...
Для в'язня, рідний краю, 
Святі хвилини ці.

Земля батьків багата. 
Дзвіниці шпиль сія.
Біля вікна дівчата 
(Коли вернуся я?..)

Котята у пилюці,
І підсвинки в пісках, —
Я з палуби дивлюся 
З сльозами на очах:

Змішався рій бджолиний 
З вечір'ям золотим... 
Марсель назустріч плине. 
Ось-ось я буду в нім.

О, рідного я краю 
Не кину навіть в снах!
До Франції вертаю 
З сльозами на очах...

ЕЖЕН Г 1 Й Є В І К
нар. 1907

ТВОРЧІСТЬ
Дивлюсь на столяра,
Що теше деревину.

Дивлюсь на столяра, 
Який стругає дошки.

Дивлюсь на столяра, 
Який прекрасне творить.

Дивлюсь на столяра 
З рубанком у руках.

Дивлюсь на столяра,
Який шукає форму.

Ти, столяре, співаєш,
Коли складаєш шафу.

Я бережу твій образ 
Із пахощами стружок.

Так я слова складаю, — 
На тебе трохи схоже...

B C E C B I P v
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РАЙМОНДА ДЬЄН
Хто не хоче більше війни,
І хто проти стає війни,

Хто лягає під поїзд війни,
Щоб спинить своїм тілом її,

Хто гадає, що серце людське 
Кровожерну здолає війну,

Хто бажає, як мусить бажать,
Мов народ той, що вміє бажать,

Чи хто діє, бо діять пора,
Мов народ той, що бореться скрізь,

Хто лягає на рейки стальні,
По яких іде поїзд війни,

Хто лежить перед поїздом тим,
Що солдат везе на війну,

Хто не хоче більше війни,
Йде на скін, щоб спинити її,

Щоб примусити й інших людей 
Виступать за добро проти зла,

І хто справді, мов совість, лежить 
Перед світом і людством усім,

І хто справді, побачивши нас,
На весь обрій гукає земний,

«
Щоб примусити й інших людей 
Виступать за добро проти зла,

Хто воліє на рейках лежать, — 
Той трапляє в тюрму, як вона,

У тюрму, поки прийде той день, 
Як стару ми розчиним тюрму.

АНДРЕ В Е Р  Д Е
нар. 1913

ВДОВА
Як заплющує очі вона,
Кожен раз чує стишені кроки 
У алеї, в саду, на піску.
Далі й далі. Мов музика журна 
У останнім, прощальнім танку. 
Кожен раз, як заплющує очі вона, 
Знову бачить, як милий іде

Між багнетів 
Гнобителів.
Кожен раз, як заплющує очі вона,

не видно й сльозини, 
Але постріл дванадцяти клятих рушниць 
Вмить озброює серце надією,
Що відплата гряде.

П'СР Е М М А Н Ю Е Л Ь
нар. 1916

З ЦИКЛУ  «CANTOS»

Ці люди 
Вміли умирать,
Щоб жить серед людей. 
Поверх плечей убивць 
Вони дивились 
І бачили свій дім, 
Дружину 
І поля,
Свій край дерев і рік.
І щоб не закричать,
Вони впивались нігтями 
В блакить.

Знають вони 
Ще до появи в світ,
Що брехать — це добре, 
Що гадить — це добре, 
Що вбивать — це добре. 
Сліпці вони.
Та в них є нюхі 
І гнилизна —
Дихання їх.



АНРІ Б А С С І С
нар. 1920

ДІТИ КОМУНИ
Немов з розквітлими устами, 
З одвертим поглядом ясним, 
Найкращі поміж дітлахами — 
Гамени в місті гомінкім.

Домашні злигодні безкраї 
Відбилися у постатях сумних, 
Та вулиця в їх очах сяє, — 
Що в ній вирує, те і в них.

Це класу нашого є діти,
Що серед вулиці ростуть. 
Вони, немов ті юні квіти, 
Ідуть, замріяні, у путь.

Та це не тільки юні мрії 
Про волю, щастя і сади, —
На бруку родяться надії... 
Ажан, з дубинкою сюдиі

Гаврош велике мав бажання 
З жандармів ненависних кпить, 
Комуни діти спозарання 
Пораненим носили пить.

Коли їх кров текла із сквера 
Й на землю падали вони, —
То все це не з вини Вольтера,
І все це не з Руссо вини.

Тут винні ті, які хотіли,
Щоб, мов щурам, жилося всім. 
Та гноблені зате щосили 
Вдиралися у горло їм.

На тілі синяки і рани...
Свободі тут нема ціни!
В Парижі кращі громадяни — 
Гамени юні з давнини.

МИ Д УЖ Ч І ВІД ТЕМНИЦЬ І ЗЛА
Ми будем юними роками,
В усі часи, в усі віки.
Історія вся перед нами,
Бо ми — її будівники.
Між сірих стін, в заулках чорних,
Мов небо, сяють очі в нас,
І кров хмільна в серцях незборних, — 
П'янить вино у певний час. У

У нас багато є роботи,
Майстерня наша — цілий світ.
Про щастя вічні в нас турботи,
Землі ми прагнем мирних літ.

Звичайні хлопці і дівчата,
Усі ми із простих родин,
Але душа у нас завзята, 
Хоробрі всі ми як один.
Усі ми робим без утоми, 
Руками власними, під спів 
І риємо уже давно ми 
Чорнозем для майбутніх днів.

У нас багато є роботи, 
Майстерня наша — цілий світ. 
Про щастя вічні в нас турботи, 
Землі ми прагнем мирних літ.

Ф РАНСУА М О Н О
1921— 1961

БАЛАДА ПРО
І досі багаття палає, 
із попелу глід виростає, , 
і квіти в Руані рясні, 
де марять визволенням рани, 
і квітне мигдаль навесні 
для дівчини з Франції Жанни.

Злий ворог в Бове у двобої 
не бачить поразки страшної, — 
меча гостролезого сталь 
одвернуть серця нездоланні, — 
і квітне під вітром мигдаль 
для месниці з Франції Жанни.

ТРЬОХ Ж А Н Н
Гудки в невимовному горі, 
ячать пароплави у морі, — 
лежить у цвинтарній імлі 
в Одесі Лябурб у чеканні,— 
і квітне мигдаль на землі 
для страдниці з Франції Жанни.
Огнем Жанну д'Арк доконали, 
сокирою — Жанну з Бове, 
і Жанну Лябурб катували, — 
та квітне мигдаль і живе 
для слави французької Жанни.

З  ф ранцузької переклав  
і М икола ТЕРЕЩ ЕНКО~\
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ФОТО4ГМВ4Т0М ПО СВІТУ

і
І
І Наш корабель заходив в
* Неаполітанську затоку.
І Чудова панорама міста,
І осяяного ранковими проме-
I нями сонця, постала у всій
і своїй величі і красі. Неаполь
і привітно запрошував до се-
( бе.
( Ми побували на його ву-
I лицях і площах —  в захід-
І ній, аристократичній частині
і міста і в східних припорто-
І вих районах. Фотооб'єктив
і зафіксував деякі, можливо,
і лише зовнішні ознаки Неа-
' поля, але й вони дають пев-
І не уявлення про це місто
І Середземномор'я.
/
І
)

Муніципальна площа —  одна з найбільших у Неа
полі. Тут завжди велике пожвавлення. Рух транс
порту дуже інтенсивний, але добре впорядкований 
і строго контролюється поліцією. Автобуси і тро
лейбуси майже повністю витіснили гомінливий 
трамвай. На площі кілька підземних переходів. 
Влітку пішоходи спускаються в прохолодне під

земелля іноді просто відпочити від спеки.

В об’єктиві—
Н еаполь

ИИЛИНИМ
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Американських військових моряків та солдатів морсько? піхоти в білих уні
формах можна зустріти майже у всіх куточках Неаполя. Вони часто привер
тають увагу перехожих. Непрошені заокеанські «гості» люблять «весело»

розважатися.
На Корсо Умберто — одній з головних вулиць міста —  
дуже пожвавлена торгівля. Деякі товари розкладені 
просто неба на асфальті біля стін будинків. Поруч з ці
кавими механічними іграшками, скляним ' кольоровим 
посудом та сувенірами безліч велетенських ляльок. По
купцями цього «лялькового» товару, виготовленого без 
усякої любові « смаку, є переважно матроси-іноземці, 

в першу чергу американці.

На багатьох вулицях, прямо над 
головами перехожих, в густому 
павутинні завжди перекинутих між 
будинками вірьовок, легенький ві
терець грається низками випраної 
білизни. Туристи вважають це 
особливим місцевим колоритом.

У самому центрі Неаполя щонеділі перед об'єктивами галасливих кустарів- 
фотографів та численних туристів одна за одною, як у калейдоскопі, змі
нюються щойно одружені пари. Фотографування молодожонів після він
чання в церкві на фоні масивних зеленувато-сірих зубчастих стін і башт 
старовинного палацу-фортеці неаполітанських королів стало вже тут тра

дицією. Кажуть, що це має принести щастя в нову сім'ю...

На Віа Рома — головній ма
гістралі міста — безліч яток 
з фруктами та кіосків з 
прохолоджуючими напоями. 
Вони привабливо оповиті 
вінками свіжих яскраво-жов
тих лимонів. І всюди рек
лама «Кока-коли» — настир
лива, в'їдлива, просто на

бридлива...



На зупинці автобуса неаполітанці не витрача
ють марно часу. За кілька хвилин чекання мож
на почитати свіжу газету чи... релігійний трактат.

До площі Гарібальді збігається багато вузень
ких вуличок-щілин, що перетворилися на 
справжні торговельні ряди. Влітку на протязі 
майже ціло? доби тут можна придбати все: 
транзисторні радіоприймачі і магнітофони, 
одяг і взуття, годинники і запальнички, гастро
номію і варені спагетті, свіжу рибу і креветки, 
фрукти і овочі, вино і тютюнові вироби, різ
номанітні сувеніри. І навіть такі велетенські 

кухлі з різноколірного скла.

На вулицях продають свіжі, яскраво-чер
воні кавуни. Цілі та окремими скибками.

Але покупців тут не дуже густо.

Фото і текст Т. ЛЕБЕДЄВА.

Старенький хазяїн кафе з дружиною 
чатують на одвідувачів. Усі наді? покла

даються на туристів...



СІВЛР А PH  Е Р ,
шведський письменник

„ШВЕДСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
РОЗШИРЮЄ СВОЇ ОБРІЇ11

У Швеції й Радянському Союзі було широко від
значено 30-річчя з дня заснування Товариства друж
би й культурного зв'язку «Швеція— СРСР».

З нагоди ювілею у Радянському Союзі побували 
Ерланд фон Хофстен— голова Товариства «Швеція—  
СРСР», Сівар Арнер —  письменник, член правління, 
та Ева Пальмер-Юханссон, —  незмінний ось уже 
протягом ЗО років Генеральний секретар Товари
ства.

На прохання гостей, які вперше відвідали Украї
ну, відбулася їхня зустріч з українськими письмен
никами.

На згадку про цю зустріч гостям було подаровано 
ювілейну Шевченківську медаль і твори великого 
Кобзаря. Сівар Арнер запевнив, що докладе усіх зу
силь, аби ширше познайомити шведську громадсь
кість з літературою і культурою України.

* *

В розмові з кореспондентом «Всесвіту» Сівар Ар
нер розповів:

— Говорячи про нашу сучасну літературу, слід 
пам'ятати, що Швеція — своєрідне суспільство. По- 
перше, це держава, де капіталізм посідає дуже силь
ні позиції, хоч біля керма стоїть уряд, який здійснив 
ряд соціальних реформ. По-друге, наші ділові спра
ви, наші культурні традиції історично пов'язані із За
ходом і шведське суспільство перебуває під його 
сильним впливом. По-третє, більше як стоп'ятдеся
тирічний нейтралітет Швеції породив у сфері вітчиз
няної літератури і мистецтва так званий «комплекс 
нейтралізму».

Але тепер ситуація відчутно змінилася. Ще ніколи 
серед шведських літераторів не спостерігалося та
кого інтересу до політичних проблем, як нині, особ
ливо в зв'язку з війною у В'єтнамі. Дедалі більше 
письменників починають усвідомлювати, що, відобра
жаючи життя людини, не можна стояти осторонь по
літики.

Ще десять років тому, коли взаємини між США 
і СРСР були дуже напружені, нейтральна позиція 
письменників уже сама по собі мала певне політич
не значення. Тепер же кількість людей з антиаме- 
риканськими настроями різко зросла і, відповідно, на
буває дедалі більшої популярності уважне й об'єк
тивне ставлення до позиції Радянського Союзу в пи
танні війни у В'єтнамі.

Звичайно, всі ці політичні аспекти ще не знайшли 
свого відображення у великих літературних формах. 
Але вже з'являються вірші, які є вибухом обурення 
проти війни у В'єтнамі. Зустрічаються також твори, 
хоч і написані про життя «простого шведа», але 
забарвлені усвідомленням безумства того, що дієть
ся у Південно-Східній Азії.

Однак найцікавішим у сучасному літературному 
житті Швеції є те, що письменники відтворюють свої 
політичні симпатії й антипатії не в літературних, а в 
публіцистичних жанрах. Інакше кажучи, спостеріга
ється захоплення письменників публіцистикою. І 
водночас зараз, як ніколи раніше, перекладається 
багато публіцистичних нарисів і репортажів про 
В'єтнам, які користуються великим успіхом.

—  Це може здатися дивним, —  підкреслює Сівар 
Арнер, —  бо В'єтнам віддалений від нас на десятки 
тисяч кілометрів, та ми розцінюємо ті події не як 
поодиноке явище, а як таке, що в будь-який момент 
може статися у будь-якому куточку земної кулі. 
Подібний конфлікт може виникнути скрізь, де є ба
гаті й бідні.

Події у В'єтнамі мали ще один несподіваний на
слідок — зацікавлення шведських письменників тим,
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якою мірою наша економіка сприяє пригнобленню 
слаборозвинених народів.

Справа в тому, що ціла низка шведських підпри
ємств має своТ філії у Латинській Америці, у Пів
денній, Африці, певні вкладання* у банки й фірми 
різних держав. З  кожним роком шв,еди дедалі біль
ше починають усвідомлювати, що вони, живуть не 
ізольовано, а шляхом економічних контактів зв'яза
ні з багатьма країнами. Шведська громадськість ма
ло знає про те, куди і які вкладено кощтрг і як во
ни використовуються. Тим-то вони й домагаються 
зараз відповіді на ці питання.

— Що ж до справ, так би мовити, внутрішньо лі
тературних,— продовжує С. Арнер, — то завдання 
лишається тим самим — змалювання життя людини 
в суспільстві добробуту, як ми називаємо нашу дер
жаву. Але, на мій погляд, і в цій сфері відбувається 
певна перебудова. Шведська література стає більш 
«глобальною». Серед письменників, які виводять її 
на широкий світ, слід передусім назвати невтомно
го мандрівника, лауреата Міжнародної Леджської 
премії «За зміцнення миру між народами» Артура 
Лундквіста, Яна Мюрдаля, Свена Лінквіста, який 
кілька років провів у Азії й написав про, це книжку.

Звичайно, існує й інша категорія літераторів, які, 
головним чином, цікавляться питаннями форми, тех
ніки письма. Це, певна річ, пов'язано з. впливами 
французької і молодої західнонімецької літератур, 
з віяннями авангардизму й «антироманізму». Тм 
протистоїть та частина письменників, для яких сенс 
літератури полягає саме в змісті, матеріалі твору.

Серед молодих літераторів, які останнім часом 
привернули до себе увагу, варто назвати Ларса

Йорлінга. Він викликав справжню сенсацію своїм 
твором про сучасну молодь «491». Ця назва'пов'яза
на з біблійною легендою. Коли в Ісуса> спитали, 
скільки разів треба прощати, зло, він відповів: , сім 
разів по сімдесят (отже, 490). Автор же вважає, що 
молоді слід вибачити ще раз. Він хоче сказати, що 
вину молоді поділяють люди, які покликані вихову
вати її, але не мають на те достатнього досвіду. 
Проте книжка викликала сенсацію не стільки своїм 
соціальним звучанням, скільки досить відвертими 
сексуальними епізодами.

У відповідь на останнє наше запитання Сівар Ар
нер каже:

— Спілка шведських письменників об'єднує 500— 
600 професійних літераторів. Але на відміну від, 
скажімо, організації радянських письменників, май
же не займається творчими питаннями. Наша спілка 
за своїми функціями нагадує скоріше ваш Літфонд. 
Державних видавництв у Швеції немає, і тому доля 
літературного твору залежить здебільшого не від 
його об'єктивної цінності, а від суб'єктивних факто
рів, скажімо, симпатій чи антйпатій видавця. Тим-то 
з досить великої кількості письменників хіба що 
тільки 60— 70 найкрупніших можуть існувати на літе
ратурний заробіток. Решта змушена підробляти десь- 
інде. Щоправда, за останні два роки уряд став трохи 
щедрішим. Встановлено, наприклад, 100 державних 
стипендій для письменників, художників, музикан
тів. Кандидатів на ці стипендії добирають відповідні 
спілки, а остаточне рішення приймає уряд.

Сівар Арнер висловив надію, що розвиток особис
тих і творчих контактів сприятиме дальшому озна
йомленню шведських і українських читачів з набут- 
ками літератур обох народів.

ЗАГАДКИ Я
І МРОДНД МУДРІСТЬ

АФРИКАНСЬКОГО НАРОДУ ДЖАГГА
Малята стрибають, а ве

летень непорушний. 
(Пальмове листя і стов
бур у вітряну погоду.)

Однонога овечка, а щоро
ку котиться.

(Кукурудза і качани.)

Хатка в мене під дахом, 
хоч тримається той дах на 
одній жердині.

(Гриб.)

Хто бігас цілісінький день 
туди й сюди?

(Двері.)

Увіходячи, нахились, а я 
піду за тобою.

(Голка й нитка.)

Куховарочка маленька, а 
готує смачно й щедро.

(Бджола.)

Добрячу юшку я зварив, 
та прийшов вождь і зняв 
навар.

(Мисливець вполював 
слона, а вождь відняв 
бивні.)

Була в мого батька одно
рога корова.

(Хатинка з гребенем на 
Даху.)

За віщо б'єте мене, я ж 
ваш брат?!

(Язик, прикушений зу
бами.)

З великого лісу — одна 
колода, з маленького —  
удвічі більше.

(Корова приносить од
не теля, а вівця по двоє 
ягнят.)

Через який тин не пере
лізеш!

(Зуби.)

Ріже козу все село, а за
різати не може.

(Точило.)

Залишив мені батько лу
жок, скільки не кошу його, 
а трава не переводиться.

(Волосся.)

Уночі все в прикрасах, а 
вдень скидає їх і лютує. 

(Небо й зірки вночі і 
палюче сонце вдень.)
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Д. З А Т О Н С Ь К И Й

пити і «ЛІСНІЙ ГОМІН
1. Прелюдія замість
Вмирає старий промисловий 

магнат, розбійник з великого 
шляху великого бізнесу. Він — 
сам. Вперше зовсім сам. Сам на 
сам не тільки із смертю, а й з 
тими довгими десятиріччями по
ривань, помилок, підлостей, об
манів, які лежать у нього за 
спиною і які звуться «ного жит
тям». Пекучий біль роздирає жи
віт. Він не може зосередитись. 
Але не згадувати він також не 
може. І в його запаленому моз
кові кружляють хаотичні видіння 
минулого. Вони з’являються і 
зникають. Чіпляються за слова, 
кинуті кимось з тих, хто заходить 
до кімнати хворого. Або за речі, 
на яких зупиняється його зга
саючий погляд. І ці видіння жив
ляться асоціаціями його власної, 
гарячково пульсуючої думки. І 
все-таки вони мають свою внут
рішню систему. Умираючий сил
кується зрозуміти. Крізь товстий 
шар шлаку і попелу, залишений 
роками зради, — зради щодо ін
ших і щодо себе, — він проби
вається до найголовнішого, до 
того, з чого все починалося. Ад
же й він колись був офіцером ре
волюції, до того, як став душите-

післямови
лем свободи. І в нього колись бу
ла любов — справжня, ясна, са
мовіддана. Ні, він уже не стане 
нічим іншим, навіть на порозі 
смерті не стане. Він отруєний го
нитвою за грошима і за владою, 
отруєний егоїзмом і злобою. Але 
і в ньому живе людина, живе як 
гіпотеза, як така * собі можли
вість,— його син, який кинув усе 
і подався за океан, щоб битися 
за Іспанію, і який там загинув. 
Автор не виправдує умираючого. 
Навіть його суд над самим со
бою автор використовує проти 
нього. Бо людина, що перестала 
бути людиною через обставини,— 
іще не найстрашніше. Куди 
страшніше, якщо людина зрад
жує себе, свій «людський про
ект»...

Так побудований роман мексі- 
канського письменника Карлоса 
Фуентеса «Смерть Артеміо Круса» 
(1962). І так — або приблизно 
так — побудовані десятки новіт
ніх романів: «Над проваллям у 
житі» Дж. Селінджера, «Кен
тавр» Дж. Апдайка, «Нехай 
моїм ім’ям буде Гантнбайн» 
М. Фріша, «Зневага» А. Моравія, 
«Твердість розуму» В. Пратоліні, 
«Море відступає» А. Лану,

«Смерть всерйоз» Л. Арагона і 
т. д., і т. п.

Наведу, однак, ще тільки один 
приклад — книгу західнонімець
кого романіста Пауля Шаллюка 
«Енгельберт Рейиеке».

Молодий учитель мусить вирі
шити надзвичайно важливе пи
тання. Чи залишатися йому в 
школі, де колись викладав бать
ко, чи перейти на спокійнішу, 
добре оплачувану роботу в про
мисловості. Вирішити все треба 
зараз-таки, негайно. В кишені 
вчителя лежить лист, — друг 
кличе його до себе на завод. Він 
сам писав цьому другові, сам 
прохав влаштувати його. А те
пер виявляється, що залишити 
школу не так вже й просто.

Батько був мужньою людиною. 
Він ненавидів націзм і не прихо
вував цього. І він загинув 
в концтаборі. Не без допомоги 
колег, які стали тепер колегами 
сина. Вони не простили синові, 
що були винуватцями батькової 
загибелі. Вони цькують його. Йо
му погано в гімназії, хоч він щи
ро намагався пристосуватися. 
Проте коли настав час зробити 
вибір, що залежав уже тільки 
від нього- самого, заговорили го
лоси минулого. Гітлера не стало, 
але фашизм не викорінено. Він 
заліз у нори, чекає слушної го
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дини. Тому дуже потрібно прига
дати, як усе було. Саме тепер. 
Пригадати, щоб вирішити.

Герой блукає містом, де кожен 
камінь пробуджує спогади, і ба
чить своє дитинство. Бачить бать
ка. Бачить, як «кришталевої но
чі» горить синагога. "Зринають в 
пам’яті задоволені, байдужі, пе
релякані фізіономії обивателів і 
звірячі, п’яні пики штурмовиків...

Як і в «Смерті Артеміо Круса», 
картини минулого постають хао
тично, порушуючи логіку і хро
нологію. Але так само, як там, 
тут є своя система. Герой — мо
же, зовсім підсвідомо —  відбирає 
спогади. Він шукає в них відпо
віді на своє запитання. Те, що 
повертає пам’ять, забарвлене не 
тільки в кольори історії. На ньо
му густий наліт сьогоднішніх 
відчуттів, сьогоднішнього життє
вого досвіду героя. Тоді Енгель- 
берт сприймав те, що відбувалося, 
інакше, аніж сприймає тепер те, 
що вже відбулося. Його сприй
няття суб’єктивне. В кращому 
розумінні слова. Саме воно й 
уберігає від фальшивого кроку. 
Син залишається в батьковій 
школі. Проте тепер залишити
ся — це означає боротися, не 
миритися...

Класичний роман реалістів XIX 
століття був, умовно кажучи, ро
маном «відцентровим». Бальзак 
чи Діккенс, перш ніж по-справж
ньому «взятися за справу», роз
ставляли дійових осіб по місцях, 
окреслювали їх, з ’ясовували їхні 
взаємоположення. Потім давався, 
так би мовити, сюжетний по
штовх. І перед читачем повільно 
і послідовно починала розгортати
ся кругова панорама життя. Вона 
ширшала з кожною сторінкою, 
ковтаючи милі і роки, охоплюючи 
все нові події, нових і нових ге
роїв. То була об’єктивна картина 
суспільного буття, яка розгляда
лася немовби збоку.

Сучасний західний роман, як 
бачимо, це найчастіше роман «до
центровий». Він не розгортає по
дії і людське життя у просторі 
і в часі, а навпаки, згущує і 
ущільнює дію, вкладаючи її  в 
короткий відтинок часу — кілька 
днів, може, навіть годин. І від
тинкові цьому надається значен
ня «символу епохи», він відіграє

роль «моделі» великого світу. 
Центром такої «моделі» є, як пра
вило, особа, до свідомості і по
чуттів якої сходяться силові лінії 
суспільних звершень.

І це симптоматично. Очевидно, 
неблагополучність сьогоднішнього 
буржуазного світу (не так мате
ріальну, як духовну неблагопо
лучність) чіткіше можна вирази
ти саме засобами такого роману. 
Роману, що зачіпає найпотаємні- 
ші глибини людської природи, 
роману, в якому дійсність пропу
щена крізь гостросуб’єктивне 
сприйняття.

Такий роман — нова естетична 
якість. Він пов’язаний з характе
ром нашої епохи, він породжений 
і виліплений нею. Проте він не 
виріс на голому місці, як вважа
ють деякі буржуазні критики і лі
тературознавці. Цей роман по- 
своєму продовжує, розвиває тра
диції. І він не пориває з реаліз
мом, а лише розсуває межі мето
ду, хоч аж ніяк не до «безкрай
ності».

Генетичні джерела «доцентро
вого» роману складні і різнома
нітні. Він — повноправний спад
коємець класичного роману ми
нулого століття. Бо він, як і кла
сичний роман, передусім роман 
соціальний. Однак у класичному 
романі не всі форми і види одна
ково близькі йому. Стендалівський 
тип роману, наприклад, для ньо
го набагато ближчий за інші. Ад
же саме Стендаль —  якого не 
зрозуміла більшість сучасників— 
поставив у центрі «Червоного і 
чорного» або «Паризького мона
стиря» бунтівливу, запальну осо
бу героя, від якої і до якої тяг
нуться усі сюжетні та ідейні нит
ки, через свідомість якої пропу
щена навколишня дійсність.

Але й сам Стендаль був близь
кий до романтизму або до того, 
що він розумів під романтизмом.

«Романтизм, —  писав він у 
«Расіні й Шекспірі», —  це умі
лість давати народам такі літе
ратурні твори, які за сучасного 
стану їх звичаїв і вірувань мо
жуть дати їм найбільшу насоло
ду.

Класицизм, навпаки, пропонує 
їм літературу, яка давала най
більшу насолоду їхнім прадідам».

Про романтизм у нас говорили 
й писали (та й тепер говорять і 
пишуть) різне. Це не дивно, бо 
й сам романтизм не є щось одно
рідне, однозначне.

Насамперед, романтизм існував 
(у 1800— 1820 рр., а в деяких 
національних літературах і дов
ше) — як певна історично сфор
мована школа, напрям. Але він 
і тепер ще існує як творчий ме
тод. або принаймні елементи 
творчого методу. І це аж ніяк не 
одне й те саме.

Крім того, романтизм розділяв
ся і розділяється на два крила— 
прогресивне й консервативне. І
розмежування між ними часом та
ке різке, що деякі вчені схильні 
бачити тут не два крила, а два 
цілком самостійні творчі методи.

При цьому романтизм револю
ційний свого часу навіть розгля
дали як неодмінну складову час
тину соціалістичного реалізму. 
Потім, щоправда, від такого по
гляду відмовилися. Але вже одне 
те, що такий погляд міг виник
нути, говорить про роль роман
тизму, його значення для долі 
найбільш новітнього мистецтва.

Теоретики модернізму, з свого 
боку, вбачають у романтиках XIX 
століття прямих попередників 
«літературного авангарду» століт
тя XX. Так, наприклад, англій
ський поет і естетик Стівен 
Спендер у своїй книзі «Боротьба 
модерністів» (1963) безпосеред
ньо виводить «імажистський ме
тод» Т. С. Еліота, Джойса, Вірд- 
жінії Вульф з творчості Вордсвор
та, Кольріджа, Кітса.

Отже, романтизм — це об’єкт 
сучасної ідеологічної боротьби, 
що, як відзначає А. А. Єлистра- 
това («Спадщина англійського ро
мантизму і сучасність», 1960), є 
«непрямим, але повчальним свід
ченням життєвості романтичного 
мистецтва...»

За останні роки ми подолали 
багато хибних поглядів. Один з 
них — нібито «сучасним» є 
тільки сучасне, «злободенним»— 
тільки злободенне. Літературно- 
мистецькі журнали уподібнюва
лись газетам і не хотіли друку
вати критичних статей, матеріал 
яких не торкався безпосередньо 
сьогоднішнього дня. Все інше, 
мовляв, — уже історія, і вона
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цікавить лише вузьке коло спе
ціалістів.

Ну, а як його бути, коли йдеть
ся про цілком «живу історію»?

Я не хочу сказати цим, ніби ро
ман романтичний, оминаючи усі 
опосередкування, впливає на су
часний «доцентровий» роман. 
Шляхи наслідування завжди 
складніші і звивистіші. А крім 
того, романтизм і взагалі річ ду
же несхожа на роман Фолкнера, 
або Моравіа, або Беля. Шукати

тотожності — марна річ. Але 
аналогії знайти можна.

І головне, звернення до роман
тичного роману, до його відкрить 
і провалів, досягнень і блукань, 
безперечно, повчальне. Воно зба
гачує наше уявлення про роман 
сучасний, дає змогу краще, глиб
ше зрозуміти його, проникнути в 
деякі таємниці його структури.

Саме такі міркування і спонука
ли мене взятися за перо.

2. Пошуки нової єдності
«...В хороших романах, — пи

сав Фрідріх Шлегель, один з вож
дів і теоретиків ієнської школи 
романтиків, — найкращим є не 
що інше, як більш чи менш за
масковані особисті визнання ав
тора, результат авторського до
свіду, квінтесенція авторської 
індивідуальності».

Шлегель заперечував на цій 
підставі будь-який зв’язок між 
епосом і романом, бо «ніщо так 
не суперечить епічному стилю, 
як хоча б найменший вияв суб’єк
тивного настрою автора...» «Ро
ман —  це романтична книга», 
що відроджує «хаос рицарських 
часів», оскільки «романтичним є 
саме те, що дає нам сентимен
тальний зміст у фантастичній 
формі».

Шлегель захищав німецького 
письменника XVIII століття Жан- 
Поля (Фрідріха Ріхтера) від зви
нувачень в тому, що, захоплю
ючись дотепними ходами власної 
думки, він нехтує сюжетною дією. 
«Багато чудових романів, — вва
жав Шлегель, — являють собою 
зведення, енциклопедію всього 
духовного життя якогось геніаль
ного індивіда». Роман — це, на
самперед, сповідь. Тому він висо
ко цінував «Сповідь» Руссо і ду
же низько —  його ж таки «Нову 
Елоїзу».

Одне слово, Шлегель ратує за 
роман того типу, до якого нале
жить «Трістрам Шенді» англійця 
Лоренса Стерна. Тобто за роман 
не тільки орієнтований на індиві
да, а й такий, що являє собою 
відверте, іронічно-вільне самови
раження індивіда. І Шлегель про
тиставить «хорошого» Стерна

«поганому» Філдінгові. Проте і 
Стерн вже не задовольняє його 
цілком. Стерн надто «раціональ
ний» у своїй грі з життям, він 
надто підкреслює, що вигадав, 
створив, довільно зіткнув між со
бою усі ті парадокси і супереч
ності, якими сповнений його ро
ман. Це —  «арабески» розуму, а 
не «арабески» дійсності. І за 
створеними ним гротесками не 
стоять справжні гротески сущо
го. Вони позбавлені органічної 
фантастики. Тому Шлегель ста
вить Ріхтера вище за Стерна: 
«...Його (Ріхтерова— Д. 3.) фан
тазія набагато хворобливіша, а 
отже, своєрідніша і фантастичні- 
ша».

В романі «Люцінда» (1799) 
Шлегель устами свого героя 
Юлія проголошує: «...Для мене і 
для цього рукопису, для моєї лю
бові до нього і для його побудо
ви, як такого, немає мети, доціль
нішої за ту, щоб я одразу ж зни
щив те, що ми звемо ладом, ві
дійшов від нього, рішуче взяв со
бі право створювати чарівну су
міш і це право виявив на ділі».

І отакий «принцип безладдя» 
поширюється не тільки на запис
ку Юлія, а й на весь роман, на
віть на ті його партії, у яких роз
повідь ведеться від безособового 
автора. А втім, таких партій по
рівняно небагато. »

Роман відкривається писаною 
сповіддю Юлія, зверненою до йо
го коханої Люцінди. Він говорить 
про неподільну єдність їхніх душ, 
єдність, яку вони знайшли зав
дяки своїй абсолютно плотській 
і в той же час абсолютно духов
ній любові. У них —  весь світ;

вони пізнають його через самих 
себе і одне через одного. Сповідь 
ця умисне хаотична, побудована 
на складному рухові химерних 
асоціацій; думка весь час приби
рає форму символічних образів та 
алегоричних видінь. В одному з 
них Дотепність так повчає героя:

«Ти не повинен передавати 
безсмертний вогонь безпосередньо 
і грубо... Створюй, відкривай, пе
ретворюй і зберігай світ і його 
безсмертні образи шляхом пов
сякчасної зміни нових роз’єднань 
і поєднань. Сховай і замкни нат
хнення в букву. Справжня буква 
всемогутня і є немовби чарів
ним жезлом. Це його непереборна 
примха високої чарівниці Фанта
зії торкається високого хаосу 
всієї природи, викликає на світ 
безмежне слово, яке є подобою і 
дзеркалом божественного духу і 
яке смертні називають всесвітом».

Потім іде майстерно виписана 
сцена любовного побачення Юлія 
та Люцінди в садовій альтанці. 
Вона подається у формі динаміч
ного діалога, що спирається на 
різкі зміни настроїв. Люцінда хо
лодна, ображена — вона ревнує 
свого Юлія до якоїсь Амалії. Та 
хмари розвіюються, і Люцінда вже 
палка й жагуча. А потім вони 
провадять абстрактну розмову про 
феномен ревнощів.

Невідомо, коли саме ця сцена 
мала місце: до чи після записок 
Юлія, що передують їй у компо
зиції. І таке нехтування хроно
логією зрозуміле. Почуття Юлія і 
Люцінди — це нескінченна мить 
екстазу і прозріння, «священний 
подих... якесь безмежне єство. 
Його вплив аж ніяк не обмежу
ється зображенням героїв, подій, 
ситуацій та індивідуальних нахи
лів. Для справжнього поета все 
це, хоч би як глибоко воно про
никало в його власну душу, є 
лише натяк на щось вище, без
межне, ієрогліф єдиної, вічної 
любові і священної життєвої пов
ноти всетворчої природи». Тому 
час тут не відіграє ролі: в листах 
Юлія до Люцінди, вставлених на
прикінці роману, сказано, що во
на стане матір’ю, а в записках 
Юлія, '-що відкривають роман, 
йдеться про дворічну Вільгельмі- 
ну — очевидно, їхню доньку.

Лише в тій частині роману, де
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розповідається, як жив Юлій до 
зустрічі з Люціндою (вона вміще
на після сцени в альтанці), дія 
розгортається хронологічно і по
дана в авторському викладі. І це 
теж зрозуміло. Адже йдеться про 
передісторію кохання, тобто про 
події, які передували досягненню 
«абсолюту», що зупинив стрілки 
земного годинника.

У цій частині Юлій — типо
вий романтичний герой. Він рано 
розчарувався в жіночому ко
ханні. Шукає тільки плотських 
утіх. Поринає в життя богеми. 
Потім його охоплює бажання «пе
ремогти хтивість». Він вважає, 
що досягне цього, якщо стане 
владарем продажної жінки. Але 
така спроба завершується траге
дією: ця жінка закололася на 
його очах. Юлій заграє з думкою 
про самогубство. Проте, на щастя, 
незабаром знаходить себе в мис
тецтві. А потім він зустрічається 
з Люціндою. Вона — художниця, 
що проголошує вільний і рівно
правний зв’язок з мужчиною (су
часники Шлегеля сприймали це 
як виклик, кинутий в лице сус
пільству).

Юлієві здається, що він уже 
не вірить в кохання. Але кохан
ня перемагає, бо його новий 
друг — жінка незвичайна:

«Люцінда мала безперечний на
хил до романтичного... Як і він 
(Юлій — Д. 3.), Люцінда була з 
тих, хто живе не в буденності, а 
створює свій власний вигаданий 
світ, побудований за власними за
конами. Тільки те, що вона щиро 
любила і поважала, було для неї 
дійсним, все інше для неї не іс
нувало».

Як бачимо, у цій частині рома
ну манера розповіді більш стри
мана і традиційна — вона стає 
описовою і аналітичною. А втім, 
наприкінці розділу Шлегель не
сподівано знову переходить від 
епічної третьої особи до ліричної 
першої. Причому не ясно, чий це 
голос — героя чи самого автора.

Потім читачеві пропонується 
ознайомитися з уже згадуваними 
листами Юлія до Люцінди, а та
кож його листами до друга на 
ймення Антоніо.

Завершується роман знов-таки 
діалогом Юлія та Люцінди. Проте 
це вже інший діалог — статич

ний, високий, що складається з 
довгих монологів.

Між героями — цілковита гар
монія. Але в основі цієї гармонії 
лежить і певна романтична роз
двоєність:

«— Юлію, — спитала Люцін
да, — чому в такому радісному 
спокої я відчуваю глибоку тугу?

— Тільки в смуткові ми зна
ходимо спокій, коли нашому ду
хові ніщо не заважає тулсити і 
шукати там, де він не знайде ні
чого вищого за власну тугу».

Досі я умисне утримувавсЛ від 
коментарів до образів та думок 
цього більш аніж дивного роману 
(щоправда, дивний він скоріше з 
погляду сучасників Шлегеля, аніж 
сучасників наших), бо хотів на
самперед якоюсь мірою передати 
його особливу «атмосферу». Те
пер спробую в ньому розібратися.

В. Кожинов у своїй книзі «По
ходження роману» (1963), поси
лаючись саме на теорію Ф. Шле
геля, каже, що «на початку XIX 
століття виявляється перша кри
за роману». І він, звичайно, має 
рацію. Відмова від сюжетної дії, 
нехтування навколишньою дійсніс
тю, принципова безладність по
будови, переважна цікавість до 
глибинних сфер індивідуальної 
свідомості, відтворення її хаотич
ного «потоку», нарешті, проду
маний філософський ідеалізм сві
тосприйняття— все це, навіть 
порівняно з романом XVIII століт
тя— явища розпаду, «декадансу». 
І не випадково багато що з того, 
що не тільки декларував, а й 
здійснював Шлегель, таке схоже 
на теорію і практику декадансу 
та модернізму кінця XIX — пер
шої половини XX століття —  на 
Вірджінію Вульф, Саррот, Бенна. 
Берроуза.

Проте— і тут починається своя 
складність — схоже не тільки на 
них. В. Днєпров у праці «Пробле
ми реалізму» (1960) відзначає 
як найважливішу ознаку зрілого 
роману ізлиття елементів епічно
го, драматичного та ліричного. 
Але хіба нема чогось подібного в 
«Люцінді»? Щоправда, це ще не 
елементи розповіді, які органічно 
входять одне в одне, а скоріше 
своєрідні оперні партії. Та все- 
таки вони вже злиті: Юлій каже 
про свої записки, що вони покли

кані бути «зображенням і допов
ненням найпрекраснішого хаосу і 
високої гармонії», а сам Шлегель 
у «Листі про роман» так розви
ває думку свого героя:

«Драматична зв’язність сюже
ту... ще не перетворює роман на 
якийсь цілісний твір, якщо він, 
роман, в усьому складі своєї ком
позиції не вступає у відношення 
до єдності більш високої, аніж та 
мертва формальна єдність, від 
якої він часто відходить і має 
право відходити. Ця вища єдність 
полягає в ідейному зв’язку, в 
наявності духовного осереддя».

Майже через сторіччя (в 1878 
році) Л. М. Толстой писав до 
С. А. Рачинського:

«Міркування ваші про А. Ка- 
реніну мені видаються невірними. 
Я пишаюся, навпаки, архітекту
рою — склепіння зведено так, 
що неможливо й помітити, де за
мок. І про це я найбільше дбав. 
Зв’язок будівлі зроблений не на 
фабулі і не взаєминах (знайомст
ві) осіб, а на внутрішньому зв’яз
ку».

А 1894 року той-таки Толстой 
говорив:

«В будь-якому художньому 
творі найважливішим, найцінні
шим і найпереконливішим для 
читача є власне ставлення до 
життя автора і все те у творі, що 
написано на це ставлення. Ціліс
ність художнього твору полягає 
не в єдності задуму, не в оброб
ці дійових осіб і т. н., а в чіткос
ті і визначеності того ставлення 
самого автора до життя, яке 
проймає весь твір».

Зрозуміло, я далекий від думки 
хоч в чомусь ототожнювати Шле
геля з Л. М. Толстим. Визнати, 
що «духовне осереддя» може бу
ти композиційним центром рома
ну і що при цьому нерідко дося
гається єдність вищого роду, аніж 
за рахунок самої лише драматич
ної зв’язності сюжету, — ще не 
все. Не менш важливий самий ха
рактер такого «осереддя». Для 
Шлегеля це була ідея «божест
венного духу», який «смертні на
зивають всесвітом». Крім того, 
німецькому романтикові браку
вало, звичайно, «чіткості і виз
наченості... ставлення самого ав
тора до життя», що їх Толстой 
висуває як найважливіші умови

76



досягнення художньої єдності. 
Тому «Люцінді» толстовсьна, реа
лістична єдність недоступна. Там 
усе це набирає зовсім інших 
форм — метафоричних, ієроглі
фічних, іцо будуються не на без
посередній дійсності, а наче в об
хід їй. І все-таки щось спільне 
тут є. Не в реалізації — в заду
мі. У погляді на життя як на 
щось стихійне, що не вкладається 
в тверді рамки структурної схеми 
і в той же час є єдиним, цілісним, 
гармонійним . Не випадково улюб
леним письменником Л. М. Толс
того був Лоренс Стерн, хоч Тол
стой і визнавав, що «відступи 
важкі навіть у нього».

Я говорив, що «Люцінда» скла
дається з свого роду «оперних 
партій». Тобто, для цього твору ха
рактерна швидка і різка зміна 
форм, аспектів і ракурсів розпо
віді: діалогізована мова перехо
дить в монологізовану, епічні 
куски перемежаються кусками 
епістолярними, розповідь ведеть
ся то від першої, то від третьої 
особи. І ми маємо справу не з 
індивідуальною манерою худож
ника, а з більш чи менш загаль
ним принципом романтичної про
зи:

«Чи не мусить роман, —  пи
тав, наприклад Новаліс, — охо
пити всі види стилю у їхній пос
лідовності, різноманітно об’єд
наній спільним духом?»

Вкраплення в розповідь листів, 
нотаток з щоденників героїв і 
т. д. — прийом не новий. Він 
широко застосовується у XVIII 
столітті і являє собою лише тро
хи оновлену — під впливом епі
столярного роману —  традицію 
«нанизування» вставних новел. 
Але поєднування всередині одно
го твору різних форм розповіді— 
це вже щось не зовсім звичне. 
Щоправда, іще автор «Ефіопіки», 
елліністичний «романіст» Геліо- 
дор, охоче і надовго передавав 
слово тому чи іншому героєві. 
Однак то був лише вставний мо
нолог (по суті, та сама вставна 
новела). Він існував в романі не 
самостійно, а тільки в обрамленні 
авторської мови. Крім того, він 
не спричинявся до зміни ракурсу 
розповіді: герой викладав свої
спостереження так само правдиво 
і незацікавлено (тобто, так само

«нейтрально»), як це робив до 
нього і після нього епічний автор: 
він тягнув далі ту саму суцільну 
нитку сюжету. В розповідь разом 
з його голосом не входив його 
окремий, індивідуально забарвле
ний, специфічний світ.

В «Люцінді», як ми вже ба
чили, все це має інший вигляд. 
Сповідь Юлія, з одного боку, і 
епічний виклад передісторії його 
кохання — з другого, написані 
зовсім по-різному. Перша узгод
жена з уявленням героя про са
мого себе, друга — з авторським 
ставленням до нього.

Цікаво, що прийом, до якого 
вдається Шлегель, матиме справ
жнє поширення лише в XX століт
ті. У. Фолкнер в «Гомоні і люті» 
спершу устами трьох братів Комп- 
сонів, а потім і «від себе» розпо
відає одну й ту саму історію. Різ
ні «голоси» (В. К. Ретліфа, Чарл
за Маллісона, його дядька Гевіна, 
самого автора) викладають події 
романів «Місто» та «Особняк» то
го ж Фолкнера. У повісті Г. Бе
ля «І не сказав жодного слова» 
навперемінно говорять два її  го
ловні герої, подружжя Богнер— 
Фред і Кете. В. Кеппен у романі 
«Смерть у Римі», Дж. Стейнбек в 
романі «Зима тривоги нашої» ве
дуть розповідь часом від свого 
імені, а часом і від імені героїв. 
Роман голландського письменника 
Артура Ван Схендела «Життя — 
це свято танцю» розбито на 
дев’ятнадцять розділів, і в кожно
му з них — новий оповідач: хтось 
з другорядних персонажів, учас
ників, а іноді й просто свідків 
основної драми, історії химерного 
і хворобливого кохання Маріон та 
Данієля.

Я далекий від думки, нібито 
зазначені художники є учнями і 
послідовниками Фрідріха Шлеге- 
ля або романтичної школи взага
лі. *Та всі вони належать до тієї 
лінії розвитку світового роману, 
до якої романтизм має певне від
ношення, або, коли хочете, для 
характеристики якої романтизм 
може бути притягнутий.

«Відмова від методу просвіти
тельського реалізму, —  пише 
А. А. Елистратова,— свідомо чи 
несвідомо здійснена у їх творчос
ті письменниками і романтиками, 
була... для свого часу історично

прогресивною в певному відно
шенні...»

Проте, формулюючи завдання 
своєї розвідки, А. А. Елистрато
ва каже: «Романтичний роман в 
англійській літературі... давно 
відійшов на другий план... від
тиснутий соціальним і психоло
гічним романом XIX століття, і 
являє собою нині здебільшого іс
торичний інтерес».

Сказане, може, і справедливе 
щодо романтизму англійського, 
але не щодо німецького і, як по
бачимо далі, — щодо французь
кого.

Романтизм в цілому, як нап
рям в світовому мистецтві, без
перечно, сприяв формуванню но
вітнього реалістичного роману.

Звичайно, зміна ракурсів роз
повіді притаманна і роману мо
дерністському — її можна знай
ти і у Джойса, і у Вірджінії 
Вульф, і у М. Бютора. Та все-та
ки модерністський роман, як пра
вило, або монотонний і строго од- 
ноаспектний (Кафка), або— якщо 
він несе в собі кілька паралель
них і незалежних «потоків свідо
мості», — не цілісний, являє со
бою крихку структуру, підтриму
вану за рахунок засобів чисто 
зовнішніх: Пруст компонує «В по
шуках втраченого часу» за прин
ципами побудови готичного собо
ру, Джойс — в «Уліссі» — йде 
за анатомічною будовою людсько
го тіла, за ходом небесних світил.

Для реалістів XX століття бага- 
тоаспектність розповіді (або те, 
що стосовно до творчості Л. М. 
Толстого іноді називають «багато- 
окістю») — це форма створення 
художнього синтезу, складного й 
неоднорідного цілого, органічного 
саме в своїй «неправильності».

Для Шлегеля роман — це пев
на єдність, але не сюжетна, а 
ідейна. Тобто не «геометрична», 
а скоріше «хімічна». Може, на
віть в певній суперечності з 
своєю ж таки вимогою зробити 
роман насамперед сповіддю, він 
висловив цікаву думку:

«Це навіть не тонкий, а скорі
ше досить грубий вияв егоїзму, 
коли всі дійові особи роману обер
таються навколо однієї, як пла
нети навколо сонця, причому, як 
правило, цей герой здебільшого є 
улюбленцем автора і стає улесли-
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вим відображенням захопленого 
читача. Подібно до того, як ос
вічена людина для себе і для ін
ших є не тільки метою, а й засо
бом, так і в освіченому витворі 
мистецтва усі герої мають бути 
метою і засобом водночас. Вся 
структура твору має бути респуб
ліканською, при цьому завжди 
дозволяється, щоб одні частини бу
ли пасивні, інші — активні».

Отже, Шлегель прагнув синте
зу. І не тільки синтезу чисто ху
дожнього.

«Філософія й поезія, — писав 
він, — найвищі виявлення лю
дини, які навіть в епоху свого 
розквіту в Афінах існували відо
соблено, віднині зливаються одне 
з одним, щоб оживляти і підноси
ти одне одного в нескінченній 
взаємодії».

Проте Шлегель вважав, що 
«тільки романтична поезія, як і 
епос, може бути дзеркалом всього 
навколишнього світу, відображен
ням епохи. І все ж вона здатна 
витати на крилах поетичної реф
лексії між зображуваним і зобра- 
жуюючим, вільна від будь-якого 
реального й ідеального інтересу, 
потенціюючи цю рефлексію, всю 
знов і знов, і немовби в безлічі 
дзеркальних відображень множа
чи її. Вона здатна до найвищого

3. «Зняття» буржуазної
Романтизм — явище надзви

чайно суперечливе. В плані со
ціально-історичному він, як відо
мо, був реакцією на повсюдне са
моутвердження нових, буржуазних 
суспільних відносин. Капіталізм 
— з його егоїстичним, «низьким» 
інтересом, з його відвертим куль
том грошей —  був для всіх ро
мантиків чимось мерзенним, огид
ним, одвіку чужим людській нату
рі. Але заперечували вони капі
талізм з різних ідейних і класо
вих позицій — як зліва так і 
справа, тобто як з погляду бюр
герської демократії, так і з по
гляду дворянства, що відживало 
свій вік. Однак слід одразу ж 
врахувати, що для самих роман
тиків . (за винятком, можливо, 
деяких геніїв, таких як Генріх 
Гейне) поділ на «ліво» і «право»

і різнобічного розвитку не тільки 
на шляху від внутрішнього до 
зовнішнього, а й на зворотному 
шляху. Бо вона так організує ці
ле своїх творів, що воно відтво
рюється в усіх частинах, зав
дяки чому перед нею відкри
вається перспектива безмежно 
зростаючої класичної досконалос
ті».

Проте досить цитат. Тим біль
ше, що вони характеризують ли
ше ідеальні уявлення романтиків 
про самих себе, а не їх справжні 
відносини з життям. Шлегель спо
дівався відобразити світ в 'к о ж 
ній краплині води, бо, як гово
рив Новаліс, «справжній поет — 
всевідаючий; він справді всесвіт 
в малому відбитті». Але читачі не 
знайшли цього в «Люцінді». На
віть соратники Шлегеля (його 
брат Август, Йозеф Шеллінг, 
Людвіг Тік) зустріли книгу хо
лодно. Серед них тільки Шлейєр- 
махер гаряче підтримав роман. 
Він випустив томик похвальних 
коментарів до «Люцінди», де, зо
крема, полемізував з критиком, 
який твердив: «Кохання не пока
зано повно, мені дуже бракує в 
романі зовнішнього світу». А 
Шлейєрмахер заперечував, що 
відсутність суспільного фону, за
критого постатями героїв, і є 
позитивною якістю роману.

прози
не був таким усвідомленим, як 
для нас — тих, хто спостерігає 
літературні процеси початку ми
нулого століття з більш як півто- 
равікової дистанції.

Романтики — навіть якщо во
ни були істориками або філософа
ми — були насамперед поетами, 
бо за тих конкретних умов і не 
могли, очевидно, бути чимось ін
шим. І коли Август Шлегель 
у своїх «Читаннях про драматич
ну літературу й мистецтво» 
(1 8 0 9 — 1811) каже, що «ри
царство, любов і честь поряд з 
релігією являють предмет природ
ної поезії, що розгорнулася з не
баченою повнотою в середні віки 
і передувала художньо більш роз
винутій романтичній культурі», 
то він насамперед захищає не 
феодалізм, не середньовіччя, а

високу поезію, яка починає за
дихатися у прозаїчній, буденній 
атмосфері нової епохи. Рицарство 
для багатьох романтиків стало 
приблизно тим самим, чим воно 
колись було для Сервантеса. Тому 
Сервантес для романтиків — «ве
ликий романтичний поет». Та во
ни, на відміну від Сервантеса, зі 
справді трагікомічною «донкіхот
ською» упертістю чіпляються за 
старі ідеали. Рицарство протягом 
двох століть, що минули з часів 
«Дон-Кіхота», встигло стати чи
мось абсолютно анахронічним. За
те воно, так би мовити, «очисти
лося» від усіх своїх реальних 
вад і засяяло перед очима роман
тиків, як дематеріалізований, май
же фантастичний символ. А про
заїчний світ буржуазного і далі 
наступав на «поезію»; і тоді по
чинало здаватися, що немає вже 
іншого виходу, як сховатися у 
стрілчасті башти «повітряних зам
ків», тікати в світ мрії. В цьому 
розумінні романтична теорія на
лежить ще старій естетиці, яка 
грунтувалася на законах безпо
середнього опоетизування світу. 
Проте романтики догадувались і 
про безнадійність обстоюваної ни
ми справи. Вони знали, що їхній 
«повітряний замок» —  це остан
ній бастіон «поезії», і вони — 
солдати, що стоять там «на втра
ченому посту». Звідси іронія, що 
роз'їдала пафос, сумна, безсила 
насмішка над власними ідеалами. 
Навіть прогресивні романтики — 
ті, що линули у мріях не в мину
ле, а в майбутнє, — не вільні від 
таких настроїв, бо мрія їхня була 
неясною, далекою зіркою, що миг
тіла в темній ночі.

Взірцем для іронізуючого ро
мантика знов-таки був Сервантес. 
Та, на відміну від нього, роман
тики не тільки зображували роз
двоєність; вони і самі роздвоюва
лись, самі були донкіхотами. 
Розколина пройшла і через світ, 
і через душу митця. В цьому ро
мантизм справді є попередником 
модернізму.

Романтичні суперечності пов- 
ною мірою позначилися і на кон
цепції роману. Власне, роман як 
жанр «прозаїчний», мав би стати 
для романтиків взагалі неприй
нятним. Подекуди це так і 
було. За що Новаліс критикував
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«Роки навчання Вільгельма Май- 
стера» Гете? За «прозаїзм».

«В основі своїй це нестерпна і 
безглузда книга —  така претен
зійна і манірна, а щодо загально
го характеру —  надзвичайно не
поетична, незважаючи на дуже 
поетичний виклад. Це сатира на 
поезію, релігію і т. д. З соломи і 
стружок приготовано смачну 
страву, приготовано образ божес
тва. Кінець кінцем усе перетво
рюється на фарс, діловий, звичай
ний дух є щось вічно дійове».

«Роман мусить бути суцільною 
поезією», —  писав Новаліс в ін
шому місці. Таким чином, якщо 
романтики і приймають роман, то 
немовби лише як «романтичну 
книгу» (Ф. Шлегель). Проте не 
будемо поспішати з висновками: 
романтична школа, як уже я від
значав, —  явище суперечливе і 
непослідовне.

«Роман розповідає про жит
тя, — писав той-таки Новаліс,— 
показує життя. Це має негатив
ний смисл лише щодо поета. Час
то роман має в собі пригоди мас
караду, замасковані пригоди серед 
замаскованих осіб. Підніміть мас
ки: знайомі пригоди, знайомі осо
би».

Безмежно горді герої, що 
височать над юрбою і кидають 
виклик самому небу, трагічні 
схимники, що покинули ненавис
ний світ і на снігових верховинах 
слухають велику тишу Космосу, 
похмурі печальники, прекрасні у 
своїй незбагненній потворності 
виродки —  весь цей «високий» 
ряд романтичної поезії часом за
криває її  «прозаїчних» персона
жів.

Тим часом вони існують. Але 
їм притаманний особливий, «ро
мантичний» прозаїзм.

Ось, наприклад, механічна 
лялька Олімпія з новели Е. Т. А. 
Гофмана «Піскова людина» 
(1815). Вона в усьому схожа на 
людину: ходить, танцює, зітхає. 
Тільки іноді раптом застигає, як
що забудуть її  накрутити. Тому 
що вона не має людської душі, 
і, отже, не здатна до самодіяль
ності. Вона — цілком у владі 
своїх винахідників.

Якось студент Натанаель, який 
повірив, що Олімпія — жива, і 
навіть забув ради неї свою ко

хану Клару, невчасно прийшов 
у дім професора Спаланцані, доч
кою якого лялька вважалася. І 
побачив Натанаель таке:

«Професор тримав за плечі 
якусь жіночу фігуру, італієць 
Коппола тягнув її за ноги, обоє 
тягли і смикали в різні боки, з 
лютою запеклістю намагаючись 
заволодіти нею. Пройнятий неви
мовним жахом відсахнувся На
танаель, упізнавши Олімпію... 
Коппола з нелюдською силою ви- 
рваз з рук Спаланцані фігуру і 
нею так ударив професора, що 
той захитався й упав навзнак на 
стіл, заставлений фіалами, ре
тортами, бутелями і скляними 
циліндрами... І ось Коппола взяв 
на плечі фігуру і з огидним ве
рескливим сміхом квапливо збіг 
сходами, і чути було, як ноги 
Олімпії, що бридко звисали, з 
дерев’яним стукотом билися і 
гуркотіли по сходинках».

Проте не в кращому станови
щі і живі люди. В пізній повісті 
Тіка «Життя б’є через край» 
(1837) є таке місце. Генріх роз
повідає своїй дружині Кларі сон. 
Його продають з аукціону. Ніхто 
не дає й копійки. За безцінь ге
роя мало не купив якийсь єврей. 
Але тут з’являється Клара і, 
задихаючись від обурення, про
понує тисячу талерів, яких, до 
речі, як він добре знає, у неї 
нема. Проте заохочені Кларою 
жінки починають підвищувати 
ставки. Ціна на Генріха зростає 
до астрономічної цифри («Усі ди-у 
вилися тепер на мене з пова
гою», —  коментує Генріх свою 
розповідь). А потім його і Клару 
кидають у в’язницю («Тепер, 
мовляв, розкрито, що ми, будучи 
зв’язані з іноземними державами 
і з ворогами країни, хотіли ви
кликати загальне державне бан
крутство»).

Отже, людина замінюється річ
чю або сама перетворюється на 
річ: її  продають і купують, нею 
порядкують, як заманеться. Соці
альний смисл цих образів і си
туацій досить добре відомий: ро
мантики одні з перших у мисте
цтві показали, —  як відзначає 
І. Миримський,-— «матеріальний 
характер людських взаємин в 
буржуазному суспільстві», де 
все оцінюється з допомогою зо
лота, де людина втрачає своє са

мостійне значення, свою внут
рішню свободу і перетворюється 
на найпростішу функцію вмісту 
її  гаманця.

Інакше кажучи, ми маємо тут 
справу з картиною справжнісінь
кої реальності. Тік сам підкрес
лив це, вклавши в уста своєї 
Клари узагальнення, що стосує
ться сну Генріха.

«Цей кумедний аукціон — не
від’ємна риса державного уст
рою всіх країн».

Проте важливо навіть не те, 
що перед нами образ дійсності 
(«Підніміть маски: знайомі при
годи, знайомі особи»). ІЦе істот
ніше, що це —  образ саме бур
жуазної прози, тобто щось воро
же романтикам не тільки ідейно, 
а й естетично. Виходить, роман
тики змальовують і сферу жит
тя, яку —  коли б вони були 
цілком послідовні — показувати 
не мусили б, оскільки вона са
мою своєю присутністю в творі 
депоетизує його. Але, щоб цілком 
пізнати це знайоме життя, маски 
все-таки доводиться піднімати, 
бо воно — маскарадне.

І. Миримський знаходить у 
творчості Гофмана два потоки 
фантастики: ясний, радісний і
похмурий, «нічний». Те саме 
можна сказати і про інших ро
мантиків. Проте, на відміну від 
Гофмана, у більшості з них «ніч
на» фантастика не має в собі 
рис патологічного, безумного. Це 
вигаданий світ таємничого, чу
десного. І — часто незалежно від 
свого ясного або темного забарв
лення — він «високий», «іде
альний». Насамперед сказане 
стосується романтичної поеми, 
балади, а також новели, повісті, 
роману. Скажімо, виданого по
смертно (1802) фрагмента рома
ну Новаліса «Генріх фон Офтер- 
дінген».

На мою думку, класифіка
ції Миримського бракує ще 
одного, третього виду романтич
ної фантастики, а саме — фан
тастики прозаїчного. Бо низька 
проза буржуазного життя висту
пає у романтиків також у фан
тастичному вигляді. Більш того, 
часом тільки вона і є позбавле
ним зовнішньої правдоподібності, 
містифікованим планом того чи 
іншого твору.

У повісті гейдельберзького
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романтика Іоахіма фон Арніма 
«Ізабелла Єгипетська» (1812) 
два оповідних поверхи, що лише 
торкаються один одного,—  іде
альний світ імператора Еарла і 
його коханої «єгипетської прин
цеси» Ізабелли та «підземний 
світ» всіляких вихідців з старо- 
германських легенд. В цьому ос
танньому царює Альраун — 
оживлений чарами корінь Ман
драгори, який може відшукувати 
скарби, а Ізабелла тут просто 
молода циганка. Вже з одного 
цього ясно, що нижній поверх 
повісті — світ банальний, «про
заїчний». Він — своєрідна сати
ра на сучасну Арнімові німецьку 
дійсність. Альраун — це паро
дійно, фарсово показаний символ 
панування грошей, «жовтого ме
талу», який збіднює, спотворює 
усі людські взаємини, позбавляє 
їх чистоти й поезії.

Горішній поверх — навпаки, 
емпіреї любові і рицарського 
благородства, королівство нездій
сненної мрії. Проте саме в обра
зі цього світу немає рис безпо
середньої, казкової фантастики.

Отже, нереальне подано «у 
формах самого життя», а реаль
не— в різко очуднених, гротеск
них формах. Це чисто романтич
не художнє вирішення. Не тому, 
що в творі є фантастика, є гро
теск: і реалістична сатира ча
сом фантастична, гротескна. А 
тому, що висміюваному, ненавис
ному протиставлена не твереза 
реальність життєвого ідеалу ав
тора, а «нереальна реальність» 
поетичного образу. Фантастика 
починає відігравати при цьому 
особливу «романтичну» роль. 
Вона не тільки засуджує неспра
ведливості життя, вона й «зні
має їх як щось в ідеальному 
розумінні неіснуюче.

Те саме, що й у Арніма, мож
на побачити і у Гофмана. На
приклад, в «Житейських погля
дах Кота Мурра разом з фраг
ментами біографії капельмейсте
ра Иоганнеса Крейслера, що ви
падково збереглися в макулатур
них листках» (1 8 2 0 — 1822).

Мурр та коти й собаки, що 
оточують його,— це «тваринне 
царство» німецького бюргерства. 
Листки з біографії Крейслера, 
якими кіт перекладав сторінки

своїх записок, щоб вони висиха
ли, — це картини з життя нат
хненного митця, фігури високої 
романтики. План філістерський і 
план романтичний розділені у 
Гофмана начисто: куски із запи
сок Мурра і життєпис музиканта 
перемежаються без будь-якої ви
димої мети. Причому, якщо пер
ші продовжуються потім з перер
ваного місця, то другі являють 
собою взагалі розрізнені уривки 
(адже Мурр використав їх лише 
як «прокладки»!). З одного боку, 
така композиція підкреслює, на 
думку І. Миримського, «відно
шення субординації, яке існує в 
самому житті між митцем і 
«владарем світу» — філістером»; 
це показує, який глухий і слі
пий філістер до красот мистецт
ва. Але, з другого боку, компо
зиція свідчить про те, що проза
їчно буржуазне начало прагне до 
буденної, раціоналістичної упо
рядкованості, тоді як начало ро
мантичне, поетичне, таким по
рядком нехтує. І в той же час 
світ Крейслера гармонійніший за 
«котячий світ».

Тут знов-таки реальне є фан
тастичним (хоча б уже тому, 
що в його сфері діють тварини), 
а ідеальне — тільки піднесене. 
Щоправда, автор стикає і Крейс
лера з комічним, прозаїчним — 
побутом карликового князівства 
Зігхарствейлер, але лише для то
го, щоб підкреслити високість 
поетичної мрії, що не підкоряє
ться буденним регламентаціям, 
не вкладається у нав’язувані їй 
схеми.

Інакше кажучи, романтичний 
роман усім ладом своїм, усім 
своїм духом виступає проти кла
сицистичних тенденцій просвіти
тельського реалізму. Тобто, про
ти недооцінки ролі людської са
модіяльності, активності. Навіть 
коли романтики «знімають», роз
чиняють в кислотах фантастики 
прозаїчний буржуазний світ, 
який владно визначає життя осо
би, то й тут є якийсь протест. 
Протест цей наївний, справді 
«романтичний». Але він не без
предметний і по своєму цінний 
для розвитку жанру роману, бо 
роман за природою своєю не тер
пить однобічних, непорушних, 
тиранічних зв’язків індивіда з 
середовищем. Адже роман і по

чав формуватися лише тоді, коли 
стали розхитуватися зв’язки 
античні або середньовічні — 
тільки непорушні, тільки одпо- 
бічні. XVII і XVIII століття жили 
в блаженній упевненості, що 
зв’язків або взагалі немає, або ж 
вони — в усякому разі —  не 
перешкоджають необмеженому 
саморозвиткові індивідуальності: 
вона творить себе з самої себе. 
Це не означає, що романісти 
XVII і XVIII століть не показу
вали людину в її суспільній по
зиції. Проте романісти тих часів 
суб’єктивно не робили для себе 
із зв’язків проблеми. Тоді це бу
ло ще можливо. Але еволюція 
буржуазного ладу такій можли
вості поклала край. Капіталізм 
виявився не менш тиранічним, 
аніж суспільні уклади, що пе
редували йому. Тільки він при
гнічував індивідуальність не з 
допомогою батога, алебарди чи 
пищалі, а з допомогою грошового 
мішка. Але визнати це пригні
чення остаточним, тобто уявити 
собі особу абсолютно позбавле
ною свободи вибору, для романі
ста — навіть якби він обурено 
критикував таке становище — 
означало б і політично, і мисте
цьки замкнути життя буржуаз
ними межами, знову (але вже 
на початку епохи буржуазної 
реакційності, що починалася) 
стати буржуазним письменником. 
Більш того, це означало б штуч
но зупинити рух, бо в буржуаз
ному світі не все «ідеально» 
буржуазне лише завдяки рухові, 
зростанню, переміщенню, зіткнен
ню протилежностей, інакше ка
жучи, завдяки існуванню в ньо
му не- або навіть анти-буржуаз- 
ного.

Усвідомлення художниками 
кінця XVIII— початку XIX сто
літь того факту, що зв’язки між 
індивідуумом і середовищем існу
ють і що визначальним в цих 
зв’язках є саме середовище, бу
ло, на мій погляд, однією з 
причин кризи роману. Пізні 
просвітителі наче готові були 
беззастережно прийняти їх як 
зв’язки однобічні; романтики за
пекло противилися будь-яким ре
гламентаціям. І ті й другі в чо
мусь мали рацію. Художня істи
на народилася з поєднання цих 
двох часткових правд.
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4. Народження історичного чуття
Реалістичному (але не цілком 

вільному від залишків класици
стичного раціоналізму) романові 
бракувало чуття історії. Романо
ві романтичному — бракувало 
чуття реальності. Чуття історії 
йому вже притаманне.

«Не існує, —  писав Ф. Шле- 
гель, — іншого виду самопізнан
ня, крім історичного. Ніхто не 
знає, що він таке, якщо він не 
знає своїх товаришів і передусім 
найпершого товариша, майстра 
усіх майстрів — генія часу».

Може видатися дивним, що 
чуття історії, відчуття залежнос
ті від своєї епохи з'явилося са
ме у романтиків — художників, 
які тікали від світу і не хотіли 
визнавати за суспільством будь- 
яких прав на себе. Проте тут є 
і певна закономірність.

Пікаро — герой так званого 
«шахрайського роману» — хоч 
він і дитя великих історичних 
змін, ще не усвідомлював себе та
ким. Він не думав про те, що 
колись «виник» і, тим більше, 
як «виник». Для нього було чу
же поняття «епоха»; він знав 
тільки поняття «життя». Так і 
змальовував його романіст XVI 
століття: цього романіста не ціка
вило питання, звідки взявся та
кий людський вид; для нього на
явність «стану» шахраїв і віч
них бродяг — щось само собою 
зрозуміле. І так воно загалом 
залишалося до кінця XVIII сто
ліття — стосовно усіх станів і 
всіх людських видів. Суспільні 
процеси були ще нерозвинуті; 
соціальна самосвідомість лише 
зароджувалася; крім того, усе 
відбувалося надто повільно, щоб 
викликати відчуття справжнього 
руху історичного (а не тільки 
особистого) часу.

Велика французька революція 
і наполеонівські війни, що по
чалися після неї, зумовили ос
таточний крах феодально-абсо
лютистської системи. І вони з 
небаченою досі швидкістю зміни
ли обличчя старої Європи. Коло
сальні історичні зрушення відбу
валися на очах одного покоління. 
Впала Бастілія, полетіла в кор

зину голова короля, наче вітром 
змело одвічних сюзеренів, і на
род під «Марсельєзу» пішов обо
роняти кордони нової Франції від 
лютої навали старого світу, від 
усіх отих привидів минулого, 
одягнених в австрійські і прусські 
мундири. А потім покотилися го
лови Дантона, Робесп’єра... Від
бувся Термідор, запанувала Ди
ректорія. І, нарешті, прийшов 
Бонапарт. Час був перенасиче
ний подіями. «Той, хто в наші 
дні читає історію французької 
революції, —  писав Бальзак в 
1841 році, — навіть уявити со
бі не може, якими величезними 
інтервалами відокремлювала тоді 
людська думка події, насправді 
такі близькі одна від одної... Іс
торія швидко старішала, бо ви
никали все нові пекучі інтере
си». Кожній, навіть порівняно 
молодій людині здавалося, що 
вона жила не одне життя, а ти
сячу.

Наполеон перекроїв карти, по
рушив нерушимі кордони. Він 
руйнував королівства. Створював 
королівства. Усе змістилося. Ар
тилерійський капітан проголосив 
себе імператором. Вчорашній 
простолюдин ставав маршалом, 
колишній депутат Конвенту — 
герцогом і міністром, дрібний ву
личний крамар — крупним не
гоціантом, мільйонером. Здава
лося, цьому не буде краю... І 
раптом усе кінчилося.

Можливо, романтики не були 
найперші серед тих, хто відчув 
ходу історії. Але в них це 
почуття було найбільш гострим і 
хворобливим. Тому що воно було 
найбільш особистим. Усі вони — 
незалежно від свого конкретного 
політичного кредо — були па
синками епохи. Вона віднімала у 
них поетичну мрію. У одних — 
віру в непохитність патріархаль
ного побуту дореволюційного се
ла, в інших — романтику гре
надерських атак, благородну від
даність старої гвардії і велич ім
ператорських орлів, що майоріли 
над світом, у ще інших — пере
конаність у швидкому настанні 
царства Свободи і Рівності. Все

це витіснилося гнітючою прозою 
буржуазного побуту, міщанським 
самовдоволенням справжнього 
переможця кривавих і яскравих 
боїв — гендляра.

Романтики були однаковою мі
рою породженням змін і глухих 
часів, палких сподівань і гірких 
розчарувань. І саме тому, що у 
них щось забрали, вони розумі
ли, що забирає це «щось» —  
Час.

Соціальні зрушення минулого 
найкраще усвідомлювалися їхні
ми сучасниками наприкінці тієї 
чи іншої великої епохи, в той 
момент, коли починалося її зітк
нення з власними ілюзіями. Біля 
джерел процесу мало хто здат
ний одразу усвідомити, що ж, 
власне, відбулося. Усі старі ре
волюції виряджалися в античне 
або біблійне вбрання. І лише по
тім люди починали розуміти або 
догадуватися, що це були лише 
маскарадні костюми історії, яка 
йшла вперед. Не випадково «Дон
кіхот» — геніальний здогад пер
шого історичного романіста Сер
вантеса — був продуктом Від
родження, яке видихалося.

Романтичне чуття історії— це 
відгомін минулих революційних 
битв. І воно — майже виключно
— чуття втрати. В цьому його 
специфічна обмеженість. Для 
консервативних романтиків втра
ту означала вже сама революція
— вона розбила їхні сподівання 
на «поетичну» стійкість фео
дального світу. Іноді несвідомо, 
як ранній Тік у Німеччині, а ча
сом і цілком свідомо, як 
де Местр, Бональд або Шатобрі- 
ан у Франції, вони обстоювали 
дворянські привілеї і оплакува
ли їх ліквідацію. Тому образ вра
женого «хворобою часу» роман
тичного героя з’являється рані
ше від усіх у письменників цьо
го типу.

«Рене, або наслідки пристрас
тей» Шатобріан написав 1802 
року. Герой, що сховався від сві
ту в незайманих американських 
лісах, розповідає свою історію 
місіонерові пан-отцю Суелю і 
старому сліпому індіанцеві Шак- 
тасу. Нервова тривога, розчару
вання в усьому заполонили душу 
Рене. Серед революційної юрби, 
що штурмує бастілії,— «на жаль,
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я був сам, сам на землі! Таєм
на знемога охопила всього мене. 
Відраза до життя, знайома мені 
Ще з дитинства, повернулася з 
новою силою». Він покидає дру
жину. До всього він довідується 
про страшну таємницю. Улюбле
на сестра Рене Амелія, що пішла 
в монастир, виявляється, кохала 
брата: через це вона й пішла в 
монастир. Тоді він тікає до Аме
рики...

Але вислухавши сповідь Рене, 
місіонер засуджує його гординю:

«Гордовитий юначе, ви уяви
ли, що людина може задовольня
тися сама собою! Самотність 
згубна для того, хто не живе в 
ній з богом». Пан-отець Суель 
переконує героя повернутися до 
своїх громадських обов’язків. А 
старий індіанець додає: «Лише
звичайний шлях веде до щастя».

А ось останні рядки роману:
'* «Кажуть, що Рене, перекона
ний двома старими, повернувся 
до своєї дружини, але не знай
шов щастя з нею. Незабаром пі
сля того він загинув разом з 
Шактасом і пан-отцем Суелем 
під час різанини французів і нат- 
чесців в Луїзіані. Ще й тепер 
показують скелю, на якій він 
звичайно сидів при заході сон
ця».

Це роман абсолютно націле
ний на індивіда, вирваного із 
зв’язків світу, роман, що являє 
собою навіть не аналіз, а лиш 
звичайний виклад вишуканих 
емоцій і туманних поривань. 
Шатобріанові ще й самому не 
ясна природа його героя. Надто 
викривленим було уявлення пи
сьменника — ображеного долею 
аристократа —  про навколишню 
дійсність, щоб у нього могло ви
никнути свідоме чуття історії. І 
все-таки Рене — своєрідне відо
браження цього чуття. Він не 
існував завжди; він виник саме 
тепер, в горнилі велетенського 
перевороту ш житті і в умах лю
дей. Рене чимось нагадує Шлеге- 
лівського Юлія, щоправда, Юлія, 
яким той був до того, як пізнав 
Люцінду.

Далі ми зустрінемо іще кіль
кох молодих людей того ж га
тунку. І подібність між ними не 
тільки не випадкова — вона 
певною мірою задумана. Навіть

самосвідомість романтизму як 
певної інтернаціональної (попри 
весь свій інтерес до всього на
ціонального!) школи, напряму— 
по-своєму історична. Класицизм, 
наприклад, теж усвідомлював се
бе як школу, але по-перше, но 
інтернаціональну, по-друге, не 
нову, а лише таку, що повертав 
мистецтву спадщину класиків, 
що тривалий час перекручува
лася.

Суель і Шактас штовхають Ре
не назад, в оточення людей, а 
він кожного разу тікає з і нього. 
Тобто Шатобріан сподівався ще, 
що від історії, від часу можна 
втекти, хоч уже й не був пев
ний цього. У інших французьких 
романтиків, які прийшли після 
«Рене», такої надії немає, і че
рез це вони тісніше зв’язані з 
історією.

Бенжамен Констан — швей
царець за походженням, фран
цузький ліберал, коханець слав
нозвісної пані де Сталь, скептик, 
«розчарований геній», ворог На
полеона, учасник змови проти 
Карла X — написав свого 
«Адольфа» в 1806 році. Але 
опублікований цей роман був ли
ше через десять років.

«Адольф» — згідно з традиці
єю — мотивується як «повість, 
знайдена в паперах невідомого». 
Її «видавець» — в короткій пе
редмові— повідомляє, що колись 
зустрів в Італії людину абсолют
но розчаровану, без мети в жит
ті, яка, власне, шукала смерті. 
Це і був Адольф — головний ге
рой і оповідач пропонованої іс
торії — тільки показаний тут в 
кінці свого шляху. Тим самим 
визначається наперед трагічність 
розв’язки.

Перед нами історія любовних 
відносин сина німецького ари
стократа і збіднілої (внаслідок 
якихось політичних інтриг проти 
її батька) польської дворянки, 
яка на початок дії є офіціальною 
полюбовницею графа П. Звуть її 
Елеонорою.

Навіть ламаючи суспільні 
норми, Адольф і Елеонора все 
одно не звільняються від сус
пільства. Звільнитися — немож
ливо. Суспільство — м’який 
тиран, який владарює всюди,

проникає і в будуар, і в спаль
ню, і в душу людини.

Сам Адольф часто висловлює
ться в цьому плані:

«Ні насолода, ні природа, ні 
хтивість не псують нас, а ті роз
рахунки, до яких привчає нас 
суспільство...»

Або в іншому місці: «Закони
суспільства сильніші, ніж воля 
людей».

Подібно до цього висловлюєть
ся в своєму листі до «видавця» 
(він вміщений наприкінці рома
ну) хтось, хто близько знав 
Адольфа:

«Нещастя Елеонори доводить, 
що почуття, навіть найпалкіше, 
не може боротися проти встанов
леного ладу. Суспільство надто 
сильне, воно виникає в дедалі 
нових формах, воно домішує 
надто багато гіркоти до неосвя- 
ченого ним кохання, воно заохо
чує ту схильність до непостійнос
ті і ту нетерплячу втому, ту хво
робу душі, яка часом раптово 
посідає її в інтимних відносинах».

Це вже безумовно нове, склад
ніше і глибше, аніж у Шатобріа- 
на, ставлення до середовища, до 
обставин, в яких живуть і діють 
герої.

Проте суспільство зовні пода
но у Констана у формах типо
вих для романтизму. Воно — 
щось майже безлике; маса, юрба, 
уже цим самим композиційно 
протиставлене Адольфові та Еле
онорі. Увага зосереджена на 
його відображенні в душі індиві
да, віддана його впливу, що ка
лічить особистість.

Адольф не невільник ціліс
ної, бурхливої пристрасті, а 
раб власної безсилості, егоїзму, 
слабкості, марнотратства, розір
ваності почуттів, якоїсь емоціо
нальної імпотенції. Він починає 
переслідувати Елеонору своїми 
залицяннями не тому, що зако
хався в неї, а просто на догоду 
«моді»: треба ж мати коханку. 
Потім флірт засмоктує його. Але 
це не нормальне кохання, а 
щось хворобливе, якесь збочен
ня. Коли Елеонора з ним, він 
прагне свободи. Проте тільки-но 
вони розлучаються, як він почи
нає страждати. Виголошуючи 
палкі слова кохання, він зали
шається холодним, байдужим. Але
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від самої думки про розрив осо
ружного зв’язку серце його спов
нюється любовним трепетом. Він 
пасивний —  не бореться ні за 
своє кохання, ні проти нього. 
Він —  іграшка обставин:

«...Суспільству нема чого боя
тися: воно так пригнічує нас, 
його потаємний вплив такий 
сильний, що скоро воно покладе 
на нас своє універсальне тавро».

Проте й Елеонора не краща 
за Адольфа. ї ї  любов обтяжлива. 
Це істеричне й деспотичне по
чуття істоти безмежно відданої, 
але самотньої, хворої. В Елео
норі немає й грана того чарів
ного, невинного, бездумного здо
ров’я, яким відзначається, на
приклад, Манон Леско.

Адольф і Елеонора — продук
ти суспільства, причому не сус
пільства «взагалі», а сучасного 
Констанові, пройнятого духом 
післяреволюційної реакції. їхня 
хвороба — соціальна недуга ча
су. Для романтичного світосприй
няття найприроднішим було по
казати й засудити зростаючий 
прозаїзм буржуазної епохи через 
утрату людиною найпоетичнішої 
її властивості —  здатності ко
хати. Але при цьому виникав 
певний розрив. Особа, уже ос
мислена як особа суспільна, все- 
таки поставала перед читачем в 
своїй найіндивідуальнішій, най- 
інтимнішій, «найособистішій» 
функції. І тільки в цій функції. 
Багатство світу, різноманітність 
його зв’язків не вміщувалися, та 
й не входили в характер роман
тичного гербя. Він —  не дзерка
ло дійсності; він — лише її 
знак, один з її незчисленних 
симптомів.

Книга камерна й статична. 
Сам Констан у передмові до її 
третього видання визнавав, що 
«вона написана з єдиною дум
кою переконати двох-трьох дру
зів, що зібралися в селі, в мож
ливості створити цікавий роман, 
у якому було б тільки дві осо
би, які перебуватимуть весь час 
в одній і тій самій ситуації». 
Це не зображення, а опис, нев
пинна розповідь, а не показ. 
Дуже мало дії, діалогів. Замість 
них — аналіз почуттів, анатому
вання душі, розкриття причин і 
спонук, демонстрування техноло

гії виникнення і згасання пори
вань. І отак Адольф розчленовує 
не тільки самого себе, а й Елео
нору.

«Елеонора мала звичайний ро
зум, але її думки були правиль
ні, а її  висловлювання, завжди 
прості, вражали іноді благород
ством і висотою почуттів. У неї 
було багато передсудів, але всі 
вони йшли врозріз з її інтереса
ми. Вона надавала величезного 
значення порядності поведінки 
саме тому, що її  власна поведін
ка не була в звичному розумінні 
правильною. Вона була дуже ре
лігійна, бо релігія суворо засуд
жувала ї ї  спосіб життя... Елео
нора перебувала в повсякчасній 
боротьбі з своєю долею...»

Констан досягав часом ве
ликої психологічної точності. 
Але в руках у нього не перо, не 
різець скульптора, не пензель, а 
скальпель.

Адольф —  жертва суспільст
ва. І незважаючи на це Констан 
осуджує Адольфа. В листі-відпо- 
віді тій людині, яка була знайо
ма з героєм, «видавець» заявляє:

«Я ненавиджу цю слабкість, 
що завжди звинувачує інших в 
своїй безсилості, і не бачить, що 
зло не в навколишньому, а в ній 
самій...

Обставини важать мало, ха
рактер — це все. Даремно пори
ваємо ми з речами і з істотами 
зовнішнього світу, ми не можемо 
порвати самі з собою».

Інакше кажучи, йдучи від 
протилежного, Констан намагає
ться утвердити значення люд
ської самодіяльності, повернути 
собі її порушене право творити 
свою власну долю. В «Адольфі» 
цей заклик не реалізований, і 
не тільки тому, що винесений за 
дужки дії роману. Відтворити 
справжню взаємодію героя і се
редовища романтичний художник 
—  через загальну обмеженість 
методу — не може.

Про це свідчить навіть «Спо
відь сина віку» Альфреда де 
Мюссе (1836) —  роман ще тіс
ніше і, головне, свідоміше зв’я
заний з історією.

Октав де Т. переказує події 
трьох років свого життя. Сюжет 
більш-менш стереотипний. Окре
мі його мотиви ми зустрічали

вже і в «Люцінді», і в «Адоль
фі» і навіть в «Рене»: Октав і 
його почуття до Бригітти Пірсон, 
хворобливе почуття; нездатність 
любити. Але, на відміну від усіх 
зазначених романів, перші два 
розділи «Сповіді сина віку» яв
ляють собою блискучий —  на 
той час —  сумарний аналіз 
епохи.

В роки наполеонівських воєн, 
пише Мюссе, на світ народилося 
«палке, хворобливе, нервове по
коління». Воно мріяло про под
виги, але коли воно підросло, то 
довідалося, «що війна кінчила
ся, що Цезар умер...» У цих мо
лодих людей не було ні минуло
го, ні майбутнього, а тільки без
радісне сучасне.

«Коли юнаки починали мову 
про славу, їм відповідали: 
«станьте ченцями», про често
любство —  «станьте ченцями», 
про надію, про кохання, про си
лу, про життя — «станьте чен
цями».

І одні поринали в похмурі мрії 
або розпусту; інші —  рахували 
гроші.

Мюссе безпосередньо виводить 
змальовану ним ситуацію лихо
ліття з специфіки соціальних 
процесів:

«Хвороба нашого віку має дві 
причини: народ, який пройшов 
через 1793 і 1814 роки, має в 
серці дві рани. Все те, що було, 
уже минуло. Все те, що буде, 
іще не настало. Отже, не шукай
те ні в чому іншому розгадки 
наших страждань».

Навіть сама назва роману — 
данина чуттю історії. Октав ус
відомлює себе «сином віку», 
юнаком, що терпить від хвороби 
часу. І говорить про це з якоюсь 
гіркою гордістю, бо приналеж
ність до XIX століття немовби 
вирізняв його і його сучасників 
з тих незліченних поколінь, що 
жили до них. Нам — людям ери 
великих політичних, наукових, 
технічних революцій — таке ви- 
різнення уявляється природним, 
само собою зрозумілим, органіч
но притаманним людському са- 
мосприйняттю взагалі. Ми напо
легливо _ повторюємо: «двадцяте
століття», «середина двадцятого 
століття», «ідеї двадцятого сто
ліття»... Проте у XVIII столітті

83



(не кажучи вже про попередні) 
— можливо, за окремими, над
звичайно нечисленними винятка
ми — нічого такого не було. Ка
лендар залишався календарем, а 
не ставав символом змін і руху.

Мала історія Октава і його 
сумного, враженого -«хворобою 
віку» кохання до Бригітти Пір- 
сон задумана Мюссе як ілюстра
ція до великої історії, історії по
чатку XIX століття:

«Якби хворий був я один, я 
б не говорив про це, але тому, 
що багато інших терплять від 
цієї недуги, я пишу і для них...»

Проте це саме ілюстрація, а 
не картина епохи. Октав —  син 
свого часу лише в дуже вузько
му значенні слова. Його душа 
увібрала в себе різноманітний, 
конкретний соціальний досвід,

але переробила його в одне, по 
суті, почуття —  почуття невла
штованості, невпевненості, туги, 
хисткості. Це не тільки особис
та, а й монотонна реакція на всі 
зовнішні подразнення.

«Хіба в «Адольфі» Бенжамена 
Констана чи в «Сповіді сина ві
ку» Мюссе,—  резонно зауважує 
А. В. Чичерін, автор книги «Ви
никнення роману-епопеї», —  ма
ло реалізму у змалюванні житей
ських обставин і суворому аналі
зі душевного життя героя? Але 
в подібних романах автор діли
ться багатством свого життєвого 
досвіду, стихійно нагромаджено
го, стихійно трансформованого 
уявою, вузького досвіду однієї 
категорії людей. Насамперед в 
цьому відношенні це романтичні 
романи».

Не зовсім має рацію дослід
ник, на мою думку, лише в то
му, що вважає, нібито Констан 
і Мюссе діляться з читачем тіль
ки своїм власним життєвим до
свідом. Ні, це історичний, сус
пільний досвід покоління, проте 
прибраний в «особисту» форму.

Крім того, — принаймні у 
Мюссе,—  це аж ніяк не «сти
хійно нагромаджений досвід», 
про що свідчать два початкові 
узагальнюючі розділи «Сповіді 
сина віку».

Отже, романтичний роман 
батьком сучасного «доцентрово
го» роману, звичайно, не був. 
Але він був його дідусем і, ма
буть, аж ніяк не двоюрідним...

Щ О  Ї С Т Ь  « С Т А Р А , В Е 
С Е Л А ...» ?  Я к  повідомляє 
англ ійська газета « Івн ін г  
стан д ар т» , одному американ
цю забаж алося в центрі Л о н 
дона ску ш тув ати  «справж 
ній, старомодний англ ій
ський сніданок». Йому по
дали: ірландську ш инку,
д атські яйця, італійськ і по
мідори, ф ранцузький білий 
хліб  і масло з Н ової Зелан 
д ії. О бслуговував його офі- 
ціант-іспанець.

З А В Д А Н Н Я  Н Е  Д Л Я  
Н Е Р В О В И Х . У  підручнику  
з арифметики, виданому в 
Б а в а р ії (З а х ід н а  Німеччи
н а ) для учнів молодших 
класів, вміщено таке завдан
ня: « П ід  час перш ої св іто 
вої війни німці втратили два  
мільйони солдатів . Якою  бу
ла б довж ина колони, коли 
б ці мертві солдати  ожили  
І їх  виш икували по чотири 
на в ідстан і 60 сантиметрів  
ш еренга від шеренги?»

В И Б О Р Ч І К О Т Л Е Т И .  
Республіканська партія  
С Ш А  має принаймні в одно
му пункті перевагу над де
мократами. Я к  відомо, сим
волом республіканців е 
слон. На конгресі ц іє ї пар
т і ї  всіх присутн іх пригощ а
ли котлетами із слона, спе
ціально привезеного на те з 
П івденної Африки. Д ем о
кратична партія  опинилася  
в дуж е скрутном у станови
щ і: емблемою дем ократів е 
осел, і важ ко уявити, що 
котлети з ослятини м ати
м уть великий пропагандист
ський ефект.

Х А Й  Ж И В Е  Н Е В Т Р У 
Ч А Н Н Я ! Лондонська газе
та  «Тайме» пише: «Я ке  пра
во маю ть американці перед
бачати Н А Ш У  погоду?!»

84



СИРРОЖІ І ВРАЖЕННЯ

ОЛЕНА О В Ч И Н Н И К О В А
Малюнки автора

ФРАНЦУЗЬКІ ЗАРИСОВКИ

/'

В Парижі дощ, і зелена Сена 
вийшла з берегів. Найменший і 
найстаріший міст у Парижі — Пті- 
пон — побудований ще за часів 
Генріха IV. Через цей міст входи
ли до Парижа мандрівні коме
діанти і давали тут свої вистави, 
а на них, задерши голову, дивився 
Мольєр. На ньому вперше в Па
рижі пролунала «Марсельєза», йо
го малював Марке, ночами ходив 
по ньому Бодлер.

Вузенькі вулички Латинського 
кварталу, де просто на соломі 
сиділи й слухали вчителів Фома 
Аквінський, Данте, Рабле. Вули
ця Кота Риболова — найвужча, 
рук не розкинеш. А найстаровин- 
ніша — Парі-Сен-Жак, тут про
ходила дорога з Італії у Фланд
рію. Нею з півдня на північ про
крокували римські легіони. По
тім у зворотному напрямку — з 
півночі на південь — сунули 
французькі хрестоносці. Темними 
ночами кралися гези. Тепер нею 
мчать автомобілі.

В Парижі дощ, і з туману по
стає Нотр-Дам. Пекельні, сатанин
ські морди химор, з роззявлених 
пащ — потоки ооди (химери прав
лять за ринви). Чорні та зелені

од часу барельєфи. Вражаючий 
апокрифічний «Страшний суд» 
над порталом. З одного боку — 
праведники, всі на один штиб, 
однакові обличчя й постаті, а з 
другого боку — грішники, всі 
яскраво індивідуалізовані (як у 
житті). Всередині — плити, просо
чені сльозами відчаю, благання й 
благоговіння віруючих багатьох 
століть. Нотр-Дам вважається вті
ленням галльського почуття міри. 
Що ж це таке —  галльське по
чуття міри, коли бог і чорт — 
разом і дзвонар стає безвірни
ком, а в переконаного атеТста 
стискається горло?

На Монмартр ми потрапили 
надвечір. Натуралістично вимальо- 
вані види Парижа, яскраві аб
страктні плями, рожеві міщанські 
янголятка — все це стоїть на 
мольбертах, пришпилено кнопка
ми до кришок етюдників, а то й 
просто лежить на бруківці. Ху
дожники стоять, походжають, ма
люють. Вітер гойдає голе гілля 
дерев.

Скільки побачили ми у Франції 
творів мистецтва різних часів і 
різних шкіл? Відповісти важко. Що 
справило найбільше враження? 
Відповісти неможливо.

Похмурими брилами здіймають
ся романські собори, поривають
ся вгору, до неба, стрілчасті арки 
готики, простодушно й загадково 
мовчить дерев'яна скульптура.

Прекрасна, горда летить Ніча 
Самофракійська.

Спокійно всміхається Філіппо 
Ліппі.

Прискорює биття серця роман
тика Делакруа.

Щільніше закутуєшся в пальто 
перед «Похороном в Ернані».

З передгрозового неба підстрі
леним птахом падає сонце Ван- 
Гога, червоними слізьми плаче 
земля Ван-Гога. Світ гине.

Та де там — світ співає, сяє, 
променіє за два кроки від ко
наючого сонця в картинах Мо
не, Ренуара, Сіслея.

Настроюєшся на ясний світ ім
пресіоністів і зразу ж потрап
ляєш під кулеметну чергу, наці
лену в них.

Як постріли, один за одним: 
фовісти, примітивісти, кубісти, 
сюрреалісти, експресіоністи, аб
стракціоністи, абсурдисти.

Голова йде обертом. Земля йде 
обертом, нові покбління йдуть на 
зміну старим, народжуються нові 
ідеали, нові школи, нові напрям
ки...

Вітаю тебе, ПровансеІ 
Зелений, трубадурний, хмільний 

Провансе, бешкетний і лютий си
ну сивого Лангедока, забіякуватий 
сусіде засмаглого П'ємонтуІ Шап
ка твоя — снігові Альпи з розби-
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Це — наш марафон до Лувру. Онде висить Джоконда, а v т!й-от кімнаті — 
Гольбейн (але ми — далі, далі, бігом, бігом), а на другому поверсі, кажуть. 
Дом’є. а зараз, здається. Мантенья промайнув (але ми — далі, далі, стис

каючи в руках свої туфлі — до Лувра не впускають на «шпильках»).

шацькими лісами, ноги зарилися • 
пісок Лазурного Берега. Рона — 
твоя кров. Три притоки Рони ми 
бачили на своєму шляху: зелену 
Ізер, швидкоплинний Драк і ліни
вий Блеврон.

«Шлях Наполеона». Імператор 
повертався до Франції, його ка
рета мчала повз маслинові гаї, 
яблуневі сади й кам’янисті вер
шини Провансу. Тепер тіло імпе
ратора спочиває в Червоному 
саркофазі в туманному промінні 
синіх шибок каплиці Дому Інвалі
дів.

Снігові під сонячним небом по
ля, сільця, чорні дзвіниці. Дзво
нять — неділя. Маленькі кладови
ща. Мисливець пройшов по сліду 
із зайцем через плече. Вкриті па
мороззю фруктові дерева. Ву
гільні копальні. З вікон сільських 
будинків звисають килими, пери
ни — неділя. І знову нескінченно 
високі гори, ущелини, провалля, 
туман завис на ялинах. Гуркоче, 
виблискує водоспад, а над ним — 
птахи, птахи, птахи...

Автобус мчить далі, повітря теп
лішає. Опівдні ми проїздимо че
рез Сістерон — вже майже мерт
ве середньовічне місто. Земля 
Провансу порепалася від посух, і 
жителі залишають цілі села й на
віть міста. І вони стоять тихі, ко
наючі — самотні острівці серед 
сонячної землі, маленькі, наїжаче
ні середньовічною грізністю. Місь
кий мур майже весь розвалився. 
Темні вузенькі вулички спантели
чують несподіваними поворотами 
й пастками — свого часу за кож
ним рогом на ворога тут чатува
ли мечі й алебарди. Пересохлі 
стічні канави, сходи. Сходинки, 
що ведуть угору — місто витеса
не в скелях. Маленькі балкони, 
вежки. Не чути брязкоту рицар
ської зброї, не прошмигне по со
нячній стіні сутула тінь отця-єзуї- 
та. Бігають собаки й коти, і старі 
люди гріються на осонні. І дзво
нить древня дзвіниця — неділя.

Гід сказав: «Коли зберуся по
мирати — приїду сюди».

Що таке краса? Чи красива ста
рість?

...Портрет літньої Долорес Ібар- 
рурі в газеті. Розум, натхнення, 
воля. Обличчя трибуна.

Автопортрет старіючої Кете 
Кольвіц. Материнським, сповне
ним болю тужливим поглядом ди
виться художниця на нас, людей, 
своїх дітей.

...90-річна баба Ярина з україн
ського села Халеп’я сидить під 
грушею. Маленькі, натруджені ру
ки спочивають на колінах. Скіль
ки разів вони перетирали грудоч
ки землі, пестили достиглі колос
ки, змахували тихенько сльозу...

...Подорожують кругом світу 
старі капіталістки. Руки не працю
ють, мозок не працює. В очах —  
ні думки, ні почуття. Осінні мухи 
в -брильянтах. Морщишся, як од 
безглуздя.
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Сістерон. Так стародавні міста ввижаються 
очам туристів.

Монако. Тільки це не той таємничий зал, де 
програють мільйони, це навіть не «Зал арді.- 
нер», де туристи витріщаються на білі руки 
круп’є, це — просто так собі, фойє, де стоять 
автомати. Кинув монетку — і крути ручку, кру

ти на здоров'ячко!

Мільйонери в Ніцці.
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зміна варти. Цок-цок, цок-цок, 
цок-цок...

В зеленому циліндрі стоїть Ру
летка. Стрибають кульки, дзень
кають лопаточки. Багато росій
ських емігрантів. «Мамзель, як 
там у нас, у Петербурзі? Не грай
те, дівчино, це мов опіум».

Сонце сіло, пахне магнолією. В 
нічному тумані гасне великокня- 
зівство Монако.

Процесія провансальських пастухів і пасту* 
шок. схожих на героїв старовинних казок, 
йшла понад морем до церкви давати ново

річну містерію.

(Все це спало на думку в готе
лі в Ніцці).

Наше шанування великокнязів- 
ству МонакоІ

Сонце сідає в море, золотом 
палають кипариси, лаври. Біля 
червоного замка — гарматки. Бом, 
бам, — б’є годинник. Раз, два, —  
виходять солдатики. Раз, два, —

Культпохід з монастиря в кіно.

Аксіома, що мистецтво худож
ника не виростає на голому місці. 
Воно входить корінням у грунт, де 
народилося, п’є соки своє! землі, 
щоб стати потім плодом цієї 
землі.

Гюго писав: «Пам'ятки старо
вини — це осадочний пласт, що 
його залишає по собі нація, гу
ща, яка утворюється внаслідок по
слідовного випаровування люд
ського суспільства».

Нотр-Дам міг побудувати тільки 
француз, і тільки француз серед
ньовічний.

В Ніцці гід розповідав про на
родну героїню Катарину Сігуран. 
Під час облоги вона вилізла на 
міський мур, повернулася до во
рога спиною і задерла спідниці— 
ось, мовляв, як мій народ вас 
зневажаєі Це ролланівський «Ко
ла Брюньйон».

В Ніцці, над морем, на високій 
горі, порослій казковим лісом, 
стоїть старовинний замок, обви
тий плющем. Коло замка — тро
янди і помаранчеві дерева. А по 
розкішному чи то лісі, чи то пар
ку гасають зграї котів. Це вже 
Шарль Перро.

Дощ над дахами Парижа — 
Золя.

Передмістя Бужіваль — імпре
сіоністи.

Безліч мертвих скель у Лебо, 
що кам’яним кільцем стискають 
«пекельну долину». З неї повзе 
липкий туман до швидких зловіс
них хмар, між якими де-не-де по
блискують зірки. Тут, можливо, 
Данте задумував «Божественну 
комедію», а Доре проілюстрував 
її.

Музей Пікассо в Антібі. Грають 
на дудках, витанцьовують на піску 
сатири, пробивши стіну, випливає 
під напнутими вітрилами з соняч-
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ного моря човен Одіссея. Це — 
Середземномор’я. А людське ті
ло — це посудина, з неї можна 
напитися, а глина — з неї виліп
люється людське тіло. Кераміка 
Пікассо.

В Ніцці є величезне кладовище. 
Але не на кладовищі, а самотньо 
стоїть чотирикутна брила — мо
гила Матісса. В музеї Модерн ви
сять ранні роботи Матісса, дуже 
стримані, тьмяних кольорів. Та 
ось вибух — і на полотно рину
ли хвилі синього, рожевого, зеле
ного.

Перед картиною Делакруа в Луврі.
Щоб завоювати волю, треба виходити на 

барикади.

... Був обід у Сан-Рафаелі. З 
гарячого полудня, ми ввійшли в 
ресторанчик «Жан Варт». Вивіс
ка — мідна фігурка капітана з 
люлькою на тлі бригантини. Па
лає камін, на дерев’яних панелях 
висять ляльки — моряки з пап'є- 
маше, на червоних скатертинах 
парує печеня й лежать у корзи
нах помаранчі, в глиняних глечи
ках — вода, в плетених пляшках— 
вино. Потім автобус мчить уздовж 
моря, воно сяє синім вогнем, над

Ми повільно йшли алеями Пер-Лашез повз 
пам'ятники померлим од старості й хвороб, загиб
лих у бою. розстріляних ворогами героям, полі

тичним діячам, письменникам....Багато облич має людська смерть. І раптом, 
серед сонячної ранкової тиші, серед білого марму
рового селища, серед чистою неба, в якому літали 
голуби. — як передсмертний стогін, як зойк. — 
пам'ятники спаленим у Дахау. Оспєнцімі. Равенс- 
брюку. Дисгармонійні, болючі для оіса й серця, 
без спокою й умиротворення — це пам'ятники 

тим. що загинули смертю нелюдською.

криваво-червоними скелями дзве
нять зелені сосни. Це був Матісс. 
За вікнами — калейдоскоп: сон
це зелене, синє, червоне, ми мчи
мо, в мареві постають з моря 
два лісистих острови — Св. Оно
ре з чолЬвічим монастирем і Св. 
Маргарита — з жіночим, а нав
коло вітер, сонце, синизна.

Раптом спадає ніч. Ми в’їжджає
мо в Марсель.

89



Марсель не замовкає ні на 
мить ні вдень, ні вночі. Вранці 
ми були в порт.у. З нічного лову 
вже повернулися шаланди, фелю
ги, вітрильники. В корзинах на 
палубах устриці, лангусти, восьми
ноги. Солоний запах стоїть над 
портом. З усіх боків — гомін, 
жестикуляція, вирують пристрасті. 
Вдень ми оглядаємо замок ів — 
самотню фортецю в морі.

Настає вечір, і ритм життя Мар
селя прискорюється. Ми проби
раємося через ринок, крізь море 
ліктів, колін, дітей. У вухах дзве
нить од гомону й сміху, в очах 
мигтить од збуджених облич і 
жвавої жестикуляції. Лампи й свіч
ки освітлюють купи фруктів, ри
би, зелені. На гаках ряди черво
них туш, кокетливо перев'язані 
рожевими й зеленими бантами ви
сять індички (завтра різдво).

Вночі Марсель не спить. Він 
шумить...

Арль. Чорні хмари швидко ли
нуть над Роною. Раптом засвіти
лося біле сонце й заблищали піс
ля дощу древні арени. Колись — 
гладіатори, тепер — корида. Ви
блискують на схилі гори мокрі ви
ноградники Арля.

Вогкі стіни собору св. Трофима. 
Голови биків підпирають фронтон. 
Святі, леви, грішники. Насилу вхо
дить погляд у грубо обтесаний ка
мінь, крізь широко розплющені 
очі без зіниць. А вже не вибрати
ся — міцно тримає сила* й могут
ність каменя, міцно тримає сила 
й могутність каролінгського про
вансальського мистецтва.

Монастирську подвір’я. Чотири
кутник. Дві стіни — ще романська 
архітектура, дві інші — вже го
тика. Готика співає, романська 
мовчить і віжко дихає. В одну з 
масивних і низьких її колон вруб
лено вж: майже стерту від часу 
і солоних бризок містралів фігуру 
одного з каролінгських королів з 
опущеним смолоскипом у руках. 
Врізаний у колону, він сам — мо
нолітний холодний камінь, а над 
ним, у квадратному просвіті мо
настирського подвір’я, низько ли
нуть хмари й з криком кружля
ють зграї галок.

Лавандовими полями, повз віт
ряки, немов у «Тартарені з Та- 
раскона» Доде, ми під'їжджаємо 
до Лебо. Сутінки, скоро буде ніч. 
Ніч з 24-го на 25-е, ніч проти 
різдва, Свята ніч. В Лебо готу

ються До новорічної містерії, яка 
пов+орюється в місцевій церкві 
кожної Святої ночі.

Ми піднімалися дорогою між 
скель Над морем до старовинно
го замка — родового розбійниць* 
кого гнізда лютих Лебожців. Рап
том почувся дзенькіт дзвоника і 
З-за noeopofy вийшла процесія 
пастухів і Пастушок з патерицями, 
з кошиками на проскури, в про* 
ванеальських старовинних костю
мах. Попереду біг баранчик—аг
нець із дзвониками. Вони пройш
ли повз нас і зникли за скелею, а 
потім ще з ’являлися час од часу 
в полі зору, коли дорога петля
ла, спускаючись До моря. Вітер 
напинав брунатні й чорні вовняні 
плащі й мережива чепчиків і до
носив слабнучий дзенькіт дзво
ника.

Ми оглянули руїни замка. Вни
зу почали засвічуватися вогні 
ялинок — їх видно було крізь від
чинені двері будинків. Раптом ли
нув густий дощ, і ми побігли з го
ри повз «ліхтар мерців», який за
свічували щоразу, коли вмирав 
хто-небудь з лебожців.

Потоки води загнали нас до 
церкви. Вона була поки що по
рожня, але свято в ній уже жило. 
Потріскували вогняні язички ма
сивних свічок, цілий ліс їх стояв 
уздовж вологих стін. Склеп'ння 
залишалося в темряві. Воскові по
статі Марії й волхвів схилилися 
над яслами...

В кромішній пітьмі проминувши . 
Тараскон, під шумною зливою ді
сталися ми до Авіньйона. Там тре
ба було чекати поїзда, який опів
ночі відходив до Парижа.

Дощ ущух, і ми танцювали на 
мокрій трав< коло старовинного 
авіньйонського мосту, ілюмінова
ного до свят.

В Парижі різдво. Музеї зачине
ні. Ми приїхали у Версаль. Тут 
історія Франції, її революції. Влас
не кажучи, де б ми не були у 
Франції, ми зустрічалися з її 
історією, а отже, і з її револю
ціями. Народ, який любить свою 
батьківщину, свою землю, захи
щає свою свободу, як ми свою, 
стає нам дуже близький, такий на
род викликає у нас велику пова
гу й симпатію. Змалку ми звикли, 
що слово «француз» стоїть поряд 
із словами «патріот», «Комуна», 
«революція».

У Франції ми стали свідками 
трьох подій: розлиття Сени, різд
ва і президентських виборів. 
Уздовж усього нашого маршруту, 
обабіч усіх шляхів були розклеє
ні передвиборчі плакати з портре
тами кандидатів од різних партій 
і відповідними коментарями, іно
ді дуже рідко, та все ж трапля
лося ім'я Тіксі Віньянура, канди
дата фашистських елементів. І 
справа не тільки в тому, що зі
брав він сміховинно мізерну кіль
кість голосів: знаменно і те, що 
майже всі його зображення були

Перекреслені навхрест, а на одно
му хтось Домалював чубчик і ву- 
Сикйі «Ти — Адольф».

і ПО всіх шляхах Франції, на 
найвиЩиХ круЧаХ, ДЄ МОЖуТЬ тіль
ки літати Птахи Й битйсй МікІ, ко
ло великих міст і в маленьких Се
лах стояТь лОтаріНгСЬкі хрести —* 
пам’ять загиблим. І ЦІ МОгиЛи, і 
Стіна Комунарів, 1 пам’ятники 
жертвам концтаборів на Пер-Ла- 
шез ще і ще раз ставлять слово 
«француз» поряд із словами «пат
ріот», «Комуна», «революція».

І хочеться вірити, що ніколи сло
во «француз» не стане поряд з 
ганебним словом «фашизм».

В Парижі різдво. Вздовж яскра
во ілюмінованих бульварів — лот
ки із солодощами, тири, жаровні 
для каштанів. Всюди — нейлоно
ві ялинки. Справжні ялинки теж є. 
Ми бачили їх навіть у Ніцці, де 
молоді Санта-Клауси вели свою 
торгівлю, ховаючись од сонця в 
тіні пальм. Солодкий запах ванілі
ну змішується з нічним туманом.

Уночі Нотр-Дам підсвічують, 
чорні химери регочуть у чорно
му небі, між ними тремтять зір
ки

ми прощалися з Францією. Ми, 
дев’ятнадцятеро, йшли до̂  літака 
через льотне поле, і дедалі змен
шувалася фігурка нашого гіда, 
він махав нам рукою.

Ми поверталися на Батьківщину.
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П О Р Т

Найбільший в Африці
Новий стадіон в Конакрі, столиці ГвінеТ, 

був збудований за допомогою Радянського 
Союзу. Він став центром підготовки афри
канських спортсменів.

Соколине полювання
Це один з найстаріших і, можливо, най- 

поетичніших видів полювання. В Німецькій 
Демократичній Республіці він тепер дуже 
поширений.

Ось мисливці вишикувалися на лінії. 
Єгер випускає кролика або зайця. Одразу 
лунає команда: «Увага! Сокіл на волі!»
і пернатий мисливець прямує по здобич.

Швидконогий Кейно
Минулого року весь світ об

летіла звістка, що спортсмен 
Кіпчонге Кейно з Кеніі побив 
світовий рекорд в бігу на 3000 
метрів. З того часу він встано
вив у Лондоні та інших містах 
ще кілька рекордів. Фахівці 
пророкують Кейно перемогу на 
майбутніх Олімпійських іграх 
1968 року в Мехіко.

Серед мисливців з соколами нерідко можна побачити й жінок.

Урочисто звучать труби: полювання починається. 
Зараз благородний птах кинеться на здобич.
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К В А Л ІФ ІК О В А Н А  К Р А 
Д ІЖ К А . У  Д раконових го
рах в П івденній Африці е  
печера з цікавими доісто
ричними малюнками на с т і
нах. Один з найкращ их ма
лю нків, що зображ ує полю
вання бушменів, було не
давно викрадено. Д л я  цьо
го зл од ії вирізали ш мат ске
лі розмірами 1,8 на 1,2 мет
ра і вагою в дві тонни.

Я К  Н А К У Р О Р Т І . . .  сМ о- 
гили найдорожчої катего р ії 
на наш ому кладовищ і роз
таш овані в прекрасному 
місці. Чудовий вид на море. 
Ідеальний відпочинок. Хто  
раз потрапить на наш е кла
довище, ніколи Його не по
кине». Так е  оголошення ви
сить на брамі цвинтаря в 
Брукліні ( С Ш А ) .

/ Ц Ь О Г О  Н Е  О Б Д У Р И Ш .  
/ Н а ста н ц ії «А ктон-таун»
) лондонського метро встанов-
) лено електронного контро-
\ лера, який приймає лише
( дійсні квитки, а вж ивані
( або підроблені викидає геть.

П Р О Т И  С П ІЛ Ь Н О Г О  
Н А В Ч А Н Н Я . Д ея к і амери
канські університети й досі 
не приймаю ть до сво їх  за 
кладів ж інок. Один із керів
ників Колум бійського у н і
верситету, обгрунтовую чи  
це, заявив: «Викладання
м атем атики не може бути  
успіш ним , якщ о в ауди тор ії 
перебуватим уть представни
ки обох статей . Я кщ о  с т у 
дент нормальний чоловік, то  
він ц ікавитиметься своєю  
вродливою сусідкою , а не 
логарифмами».

%■/
У  А Л Ь П ІН ІС Т А  З А П А 

М О Р О Ч И Л А С Ь  Г О Л О В А ...  
М оріс Герцог, відомий аль
пін іст, підкорю вач гірських  
вершин до 8 000 метрів, 
впав, коли п ідвіш ував ш то
ри в своїй квартирі. В  л і
карні він признався, що від  
висоти у нього запаморочи
лась голова.

Дерев’яний костьол XVIII 
сторіччя з району Мара- 

муреш.

Як зберегти для наступних поко
лінь неповторні пам'ятки народ
ного мистецтва у будівництві пе
ред наступом сучасної архітекту
ри? Як врятувати від забуття бага
тий колорит старовинних народних 
костюмів, килимів тощо?

Румунські етнографи уважно 
міркували над цією проблемою і 
вони пішли цікавим шляхом. В 
центрі Бухареста, в одному з най
більших парків столиці, над бере-

Всередині сільської ма
занки.

гом мальовничого озера, вирос
ло село... Точніше, не одне село, 
а кілька сіл. На ділянці в дев'ять 
гектарів виникли справжні селян
ські хати разом з господарчими 
будівлями, перенесені сюди & різ
них куточків країни — з румун
ських степів і карпатських долин, 
з дельти Дунаю і Трансільвансь
ких гір. Це своєрідне зібрання 
найбільш цікавих і характерних 
взірців румунської народної архі
тектури від давніх часів до наших 
днів.

Важко протягом одного дня 
обійти всі вулиці цього оригіналь
ного селища, зазіфаючи всереди
ну будиночків, де все має такий 
вигляд, ніби господарка лише на 
хвилинку вийшла із хатки...
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Обабіч вулиць можна побачити 
кошари, стайні, кринички, курені, 
стодоли тощо. Ворота й двері, ві
конниці й стовпи, що підтримують 
дахи ганків, і придорожні хрести— 
це зразки різьблення по дереву 
й являють собою чудові мистецькі 
твори.

Села були змонтовані під дог
лядом досвідчених спеціалістів- 
будівельників. За допомогою фа
хівців обладнано також внутрішні 
інтер'єри, що зберігають вікові 
традиції й звичаї.

Цікаву етнографічну колекцію 
сільських будинків у Бухаресті що
року відвідують тисячі туристів, а 
також вчені-етнографи з цілого 
світу. Зазирнемо до книги вражень 
цього незвичайного музею. Ось 
запис, зроблений видатним чілій- 
ським поетом Паблом Нерудою: 
«Це чудова ідея, реалізована з 
великою достовірністю й гідністю. 
Я порадив би всім народам так 
само зберігати досягнення свого 
національного будівництва».

«З великою цікавістю оглянув 
зразки архітектурного стилю всіх 
районів Румунії», — пише фран
цузький інженер Р. Піккарді. — Я 
думаю, що сучасні архітектори 
могли б тут багато чого повчи
тися».

«Приємне враження справила на 
мене достовірність, з якою влаш
тована ця колекція і показані ар
хітектурні стилі, характерні для 
різних район)» Румунії, — пише 
американська фольклористка 
С. Якобсон з Гарвардського уні
верситету.—  Здається, ніби в цих 
будинках ще й досі живуть лю
ди...»

Ось селянська садиба, перевезе
на з села Моїшені (область Мара-

Стара сільська хата з 
району Клюй.

Млин XIX сторіччя 8 До
б р у  ДЖ І.

муреш). На зрубі помічена дата —  
1780 рік... Увійдемо досередини. 
З стелі звисає колиска з лозини. 
Малесенькі ослінчики перед піч
чю. Кераміка, вишивані рушники... 
Почуття тепла й затишку. І в кож
ному такому будинку відвідува
чів тепло вітає співробітниця му
зею, подає вичерпні пояснен
ня. І скрізь можна побачити таб
лички, які розповідають, звідки 
вивезено цю будівлю і хто є її 
творцем.

Нещодавно музей поповнився 
також будинками й церквою з 
місць, які затопило тепер Біка- 
ське водосховище. Колишні меш
канці цих сіл вже кілька років 
живуть у нових будинках над бе
регом озера.

Свідоцтвом минулого, визиску й 
злиднів колишнього румунського 
селянина є так звані «бордее» —  
мазанки, похмурі й темні; але і в 
них зберігаються речі, що свід
чать яро самобутній талант ру
мунського народу.

Загалом в цьому своєрідному 
архітектурному музеї налічується 
212 будівель, а також понад 16 000 
експонатів — зразків народного 
мистецтва. Завдяки винятково ма
льовничому й вигідному розташу
ванню і багатству етнографічного 
матеріалу бухарестський музей є, 
мабуть, одним з найцінніших у 
світі етнографічних музеїв.

П Р О Б А Ч Т Е , П А Н Е  Л О -  
Т Р Е К !  З  нагоди сотих роко
вин з дня народж ення ве
ликого ф ранцузького ху
дож ника Анрі Тул уз-Л о тр е
ка одна з паризьких кар
тинних галерей орган ізувала  
виставку його творів і н ад і
слала різним установам  за 
прошення на ї ї  відкриття, 
вмістивши на запрошенні 
факсиміле підпису Л отр ека . 
Ш вейцарське посольство в 
П ариж і надіслало та к у  від
повідь: «Посол і мадам Сол
д а т і, його друж ина, д як у
ю ть панові Т ул уз-Л о тр еку  
за  ласкаве запрошення і з 
жалем повідомляю ть, що не 
зм ож уть бути присутні».

Н А П  Г А Л А С Л И В ІШ І.  На 
закінчення тиж ня боротьби  
з шумом в одному з швей
царських м іст підбито такі 
підсумки щодо джерел ви
никнення ш ум у: на першо
му місці стоять  скульптори, 
на другом у —  музичні шко
ли, на третьому —  пансіо
нати для старих і на четвер
тому — лісопилки.

Б У Д Ь  Л А С К А , З А Х О Д Ь 
Т Е .  Д ирекція головного уп
равління податково ї служ би  
в Белемі ( Б р аз іл ія ) н аказа
ла, щоб в ус іх  новозбудова- 
них приміщ еннях податко
вих управлінь двері розчи
нялися всередину. Це має 
полегшити платникам по
д атк ів  вхід  до контор.

В О Д А  Н А  Ч О Р Н ІЙ  Б ІР 
Ж І .  В ісім  мільйонів меш
канців Токіо  ( із  одинадця
ти ) страж даю ть від нестачі 
води. Нині в Токіо  виник 
«чорний ринок» на воду, де 
відро ї ї  кош тує сто  ієн.

У К Р А Л И  К О Р А Б Е Л Ь .  
А нглійська поліція заареш 
тувал а в П ортсм уті ш ість  
осіб, які по частинах викра
ли з порту підводного чов
на. З л о д ії «працювали» 8 
костю мах аквал ангістів .
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Оповідаяяя канадських дясьааеяяяків

ДЖОРДЖ Р ИГ А  Малюнки В. К р и ж а н і в с ь к о г о

З А Р У Ч И Н И
Образи, пережиті в дитинстві, ніколи не 

забуваються. І сміх дзвінкий, як музика, не 
забувається теж...

Коли мені минуло шість років, а дівчині 
з сусідньої ферми вісімнадцять, у наших 
взаєминах щось змінилося.

— Тепер ти зви Хелен Малину «міс Ма- 
ліна», як це заведено у англійців, — звеліла 
мені мати. Потім швидко додала, щоб я все 
як слід зрозумів: — Якщо я коли-небудь 
ще почую від тебе оце дурне «дуду», то 
добре відшмагаю.

«Дуду!» — так гукав я, коли Хелен Ма
лина ішла повз наше подвір'я до крамниці

чи до місцевого клубу, де раз на тиждень 
показували кінокартини, а весною і восени 
ще бували й танці. Я називав її «дуду» за 
манеру наспівувати. Вона не пам'ятала слів 
пісень і, пригадуючи знайомі мелодії, му
гикала своє «ду-ду-ду»... Тому для мене 
вона була просто «Дуду». І Хелен Малина, 
як я добре знав, нічого проти цього не 
мала. Та згодом, коли їй минуло вісімнад
цять років, становище змінилось.

Люди, навіть коли вони про це й не ка
жуть, вважають, що то дуже погано, коли 
вісімнадцятирічна дівчина незаміжня. І я 
жалів Дуду. Вона була гарна, і я вирішив:
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якщо вона найближчим часом не вийде за
між, то оженюсь на ній я. Цим самим я ви-, 
являв своє ставлення до неї, хоча тоді їй 
нічого про це не казав.

У неї було довге чорне волосся, яке дво
ма важкими косами спадало на шию. Зуби 
вона мала рівні і сліпуче білі, ця міцна за
смагла дівчина, шкіра якої кольором нага
дувала стиглу пшеницю. Коли ж я дражнив 
її і цим надто вже допікав, вона наздога
няла мене, садовила на найвищу гілку най
ближчого дерева і там залишала. Та я ні-, 
коли не просив її зняти мене.

— Ти й досі вважаєш, що я схожа на 
гуску? — питала вона глузливо, тоді як я, 
вчепившись у гілляку, намагався врятувати 
своє дорогоцінне життя.

— Ні, ні, Дуду! Ти прекрасна! — переля
кано волав я.

Нарешті вона знімала мене, примовляю
чи:

— Ну й сміливий же ти, хлопчику! Коник, 
і той стрибнув би вище. А ти вже й зля
кався!

— Я ненавиджу тебе, Дуду! — кричав я 
їй, торкнувшись ногами землі, і, кидаючись 
навтіки, додавав через плече: — А ти таки 
гуска.

Вона сміялась і йшла собі. А насправді я 
ставився до неї непогано. Просто мені було 
неприємно, що вона сміється з мене.

Коли я вперше пішов до школи, а Хелен 
Малині саме минуло вісімнадцять років, ма
ти наказала мені, щоб я ніколи не називав 
її Дуду. Я чув, що казала мати, але ж мені 
було тільки шість років, а тому за п'ять хви
лин я про все забував. Та зустрівши Хелен 
Малину, я одразу згадував слова матері.

Коли я стояв біля штахет, вирізуючи бе
резовий свищик, а вона ішла повз наші во
рота до крамниці, саме в цей час я помі
тив, що вона якось змінилась. Мені відра
зу впало в око, що вона вже не в штанях, 
а в легенькому блакитному платті. Я зди
вувався і образився, коли побачив її отак 
одягнену і взуту в черевики, тоді як у мене 
взагалі не було ніякого взуття, а штани 
були в латках.

— Хелло, Рудьку! — гукнула вона мені 
і усміхнулась.

Я ж просто не міг на неї дивитись, сер
дився за те, що вона так одягається, і за 
те, що стала іншою. Вона вже не була моїм 
другом. Я намагався зосередитись на вирі
зуванні свищика, та руки мої затремтіли. 
Кинувши ніж і деревинку, я побіг.

Я знав, що вона ще довго стоятиме біля 
наших воріт і дивитиметься мені услід, спо
діваючись, що я повернусь дражнити її. 
Але тепер їй було вісімнадцять, вона ось- 
ось вийде заміж і була вже, як кажуть ан
глійці, міс Маліна. І все це безоднею ля
гало між нами.

Я саме намірився з нею поговорити, та 
раптом побачив Джона Захарчука, який їхав 
до Хелен на побачення. Страшнючий Джон 
Захарчук, з синім підборіддям, що лисніло 
на сонці, і темним волоссям, яке вилізало 
з-під коміра його сорочки, проїхав повз нас 
в той час, як мій батько порався в садку 
перед хатою. Побачивши батька, цей кава
лер зупинив велосипед і підійшов до нього 
поговорити. Під час поважної розмови про 
погоду Джон Захарчук пригостив батька 
фабричною сигаретою, від якої той закаш
лявся. .

Потім Д ж о н  Захарчук оглянув нашу ка
пусту. Бо якщо в наших краях молодий чо
ловік має намір одружитися, то він мусить 
оглянути і похвалити капусту людей, серед 
яких хоче знайти своє місце, і таким чином 
показати себе людиною роботящою і вза
галі позитивною.

Поки вони розмовляли, я вислизнув із 
садка на дорогу, підбіг до велосипеда і ви
пустив, з камер повітря. Почувши шипіння, 
Джон Захарчук схопив каменюку, щоб 
жбурнути в мене. Але батько притримав 
його руку, покликав мене, поклав на колі
но і, лаючись, лупцював, аж поки не вто
мився.

Отак я поговорив з нею... А згодом вона 
і зовсім перестала мене слухати...

Одного разу вона рвала полуниці в горо
ді біля штахет, які розділяли наші садиби. 
Я сховався за купу каміння і закричав по
раненим фазаном, та вона навіть голови 
не підвела. Тоді я закрякав круком, засви
стів вечірнім жайворонком, а вона збирала 
собі ягоди, не цікавлячись причиною пташи
ного лементу. І я поплентався додому, пе
реконаний,, що. перетворення дитини на до
рослу людину.— це страшне нещастя.

Тепер уже не тільки в неділю, але і в 
будень Джон Захарчук їздив на побачення. 
Я люто зненавидів його за те, що він ходив 
до неї саме тоді, коли всі працювали. Ко
пійка ціна тому, хто заради побачення з 
дівчиною залишає роботу! Я був перекона
ний, що вона вмре з голоду, якщо вийде за 
нього заміж. І ця думка втішала мене. Ось 
Хелен вмирає з голоду, вона лежить на 
дошках, не може вже підвестись і благає 
врятувати її. І я рятую: подаю їй миску вів
сяної каші з молоком. Джон Захарчук, зне
силений, теж лежить на підлозі і тремтя
чою рукою намагається видерти миску з 
моїх рук... «їсти, ради бога... дайте мені 
їсти», — скиглить він.

Але я відштовхую його ногою, нахиля
юсь, підіймаю Хелен і годую її. Потім, ко
ли вона одужує, ми починаємо гратись, я 
називаю її Дуду і кажу, що вона гуска. І 
вона залюбки пустує, ганяється за мною... 
А тим часом Джон Захарчук уперто дома
гається прихильності Хелен, перетворюючи
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будні на свято. А згодом мати Хелен при
йшла до моєї матері, і я почув, як вона 
сказала: «Він—хороший, роботящий, ощад
ливий парубок. І він для моєї Хелен буде 
добрим чоловіком!..»

Я не чув більше нічого. Я підняв із землі 
ціпка й гатив ним по стіні клуні, поки не 
розбив його на дрізки. Проте Джон За
харчук і далі їздив до Хелен на побачення. 
Дорога його пролягала мимо нашого по
двір'я; і хоч я не завжди бачив його, проте 
знав, що він тут: проїжджаючи, він здіймав 
хмари куряви, які вкривали дорогу і моє 
життя. У хаті ж Малини для Джона вже 
готували кімнату.

Саме в цей час і з'явився Філіп Маквай- 
єр, той англієць з міста. Він голосно роз
мовляв, був гладкий, лисий і такий старий, 
що міг би бути батьком Хелен. Але він їз
див у двомісному відкритому, досить по
шарпаному автомобілі, від нього пахло кре
мом для гоління і тютюном.

Якось мати послала мене до Хелен по
зичити солі. Маквайєр наздогнав мене на 
своєму автомобілі, зупинився і запропону
вав підвезти. Він багато сміявся, називав 
мене малюком, і це мені подобалося.

— А чого ви сюди приїхали? — запитав 
я, коли ми зупинилися на подвір'ї Малини.

— Та як би тобі сказати, хлопче.. От ко
ли підростеш і тобі буде років вісімнадцять, 
тоді сам знатимеш, як це буває у мужчин. 
Чи, може, ти вже знаєш? Б'юся об заклад, 
що ти вже маєш дівчину. Бач, такий малень
кий шибеник, а вже має дівчину!..

Він зареготав, ущипнув мене за щоку, і 
ми вийшли з автомобіля. Маквайєр був во
допровідник, і це дуже імпонувало бать
кам Хелен. Він часто сміявся і казав «доб
ра, добра» на все, що б йому не говорили, 
і це також справляло на них велике вра
ження.

— А тепер послухайте мене, — звернув
ся батько Хелен до присутніх у крамниці, 
випинаючи груди і гордо обводячи всіх очи
ма. — Цей Маквайєр — добра пара для 
моєї дочки. Він водопровідник, має ремес
ло в руках і не рівня нашим хлопцям з фер
ми. У нього є і газ, і вода, і електрика; 
поважні люди заходять до цього... нашого 
Маквайєра і називають його «містером».

В урочистій тиші, що запала після такого 
повідомлення, старий підняв руку і, само- 
вдоволено ворухнувши вусами, додав:

— Маквайєр не такий, як інші англійці: 
він розмовляє нашою мовою. Минулої не
ділі, обідаючи у нас, він їв курчат у соусі, 
галушки і весь час примовляв: «добра! 
добра!» Що ви на це скажете? Я запевняю 
вас, що мої онуки розмовлятимуть нашою 
мовою навіть і тоді, коли їхнє прізвище бу
де Маквайєр!

Проти цього ніхто не заперечував. Всі

одностайно погодились, що Маквайєр буде 
гідним чоловіком для Хелен.

Джон Захарчук, довідавшись про свого 
суперника, прокляв усе на світі. Він заявив, 
що тепер йому лишається одне: повіситись. 
Це так налякало Хелен, що вона дозволила 
йому приходити до неї в ті дні, коли не 
було Маквайєра.

У наших краях кажуть, що залицяння, як 
молоко — від часу прокисає. Тому батьки 
Хелен запросили на наступну неділю на
шу сім'ю та кількох інших найближчих су
сідів на обід, де мали намір оголосити про 
заручини дочки. День випав теплий, а я му
сив надіти чисту сорочку й штани, від яких 
тхнуло  ̂ милом і нафталіном. Філіп Маквай
єр заїхав за нами, а також за іншими гостя
ми, на своєму автомобілі.

Хата в Малини була невелика, і поки 
жінки накривали стіл, я виконував важливе 
завдання: вербовою гілкою виганяв мух.

У вітальні Маквайєр частував чоловіків 
віскі, яке він приніс спеціально для них. 
Гості пили, виголошували тости, а «моло
дий» тільки повторював завчені слова з на
шої мови — «добра» і «дай боше». Хелен 
у хаті не було.

— Вона пішла в клуню, щоб усе як слід 
зважити — така вже вона у мене скромна 
і нерішуча, — інформувала мати Хелен су
сідок, ріжучи на шматки індика.

Я перестав вимахувати гілкою, і мухи 
темною хмарою посунули на кухню. Мені 
хотілося непомітно вийти і пошукати Хелен. 
Але що б я сказав їй? Тй було вісімнадцять 
років, і вона виходила заміж. Я ж для неї 
був тільки Рудько із сусідньої ферми. Між 
нами не було більше ні розуміння, ні друж
би — лише гнів і біль, причини яких я не 
знав.

Нарешті вона стала у дверях — рум'яна 
і спокійна.

— Дитино моя! — кинулась до неї мати, 
але Хелен навіть не ворухнулася.

В цю хвилину вона була напрочуд гарна. Я, 
розкривши рота, в захваті дивився на неї. 
ї ї  чорне, красиво зачесане волосся здійма
лось копицею на голові й спадало на 
шию. На ній було блискуче блакитне плат
тя, яке мінилося на світлі, в ньому вона 
здавалася ще стрункішою. Хелен недавно 
плакала, її щоки і пальці рук були вологі.

— Хелен Маліна! Моя добра, моя доб
ра! — з такими словами Філіп Маквайєр 
вийшов з вітальні з повною склянкою віскі 
в одній руці, а другою розштовхував 
жінок, що юрмились біля Хелен. Маквайєр 
був п'яний. Незграбно обнявши Хелен і на
магаючись пригорнути її до себе, він облив 
красиве плаття віскі. Хелен скрикнула.

— Добра! Дай боже! — повернувшись до 
гостей, він змахнув рукою і вихлюпнув на 
них решту віскі. Очі його посоловіли, здава
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лося, вони ось-ось вилізуть з орбіт і лус
нуть.

Мати Хелен заплакала, а мені захотілось 
додому.

Гості, збентежені і смутні, скупчились бі
ля плити. Раптом крізь відчинені двері в 
кімнату влетів камінь. Пролетівши над са
місінькою головою Маквайєра, він упав на 
підлогу і з гуркотом покотився під плиту. 
Батько Хелен нервово підсмикнув штани і 
вискочив надвір. Він довго з кимось спере
чався, а потім зайшов у хату і, причинивши 
двері, сердито промовив:

— Це Джон Захарчук... Він каже, що вто
питься, якщо Хелен буде не з ним...

— І він уже пішов? — спитала переля
кана мати Хелен.

— Поки що ні, але він піде. Я сказав йо
му, щоб він Тхав додому і орав свій пере
ліг, бо вже весь заріс бур'янами. Крім цього, 
він нікчема. Ось справжня людина! — він 
кивнув головою на Маквайєра. — У нього 
є і газ, і вода, і електрика, і поважні люди 
його називають «містером». А це щось та 
значить!

— Добра! Добра! — Філіп Маквайєр ви
махував кулаками, немовби з кимсь бився. 
Потім він якось знітився і, нахилившись, 
чмокнув батька Хелен у щоку. Хелен, при
кривши рукою очі, тихо заплакала. Гості 
знову заворушились, вітаючи заручених і 
бажаючи Тм щастя. Раптом щось грюкнуло, 
хтось голосно зойкнув. Усі мов прикипіли 
до своїх місць.

— Дивіться! — вигукнула мати Хелен, по
казуючи на двері. Всі повернули голови і 
побачили сокиру, яку жбурнули з такою 
силою, що лезо пробило двері наскрізь і 
засіло в дереві.

— Щоб якийсь міський пройдисвіт за
брав мою дівчину! Не буде цього! — хрип
ко ревів на вулиці Джон Захарчук. — Ви
ходь, будемо битись!

— Ах ти ж бовдуре! — батько Хелен 
швидко підійшов до дверей і відчинив їх 
навстіж. — Ану забирайся звідси! Іди собі 
додому!

— Скажіть, нехай він вийде! Гей ти, місь
кий череваню, виходь! Позмагаємось за неї 
і побачимо, чия візьме! Покладу тебе голи
ми руками... Або сядемо на коней, і хай усі 
скажуть, хто з нас краще їздить... А може, 
він хоче копати канаву? Тоді почнемо і по
бачимо, хто викопає глибшу і довшу до 
ранку!

Джон Захарчук стояв в розхристаній до 
пояса сорочці, обличчя його скривилося від 
люті, а волохаті груди піднімались і опуска
лись — часто-часто, як у хворого.

— Сказано тобі — забирайся! — і мати 
Хелен зробила рішучий жест рукою.

— Почекайте, я буду з ним змагатись! — 
Маквайєр витер піт з чола і ступив крок 
уперед. — Ну, підходь! — І він поманив су
перника пальцем.

Джон Захарчук також ступив крок до 
нього, не приховуючи свого здивування.

— Я не можу пристати на твої умови, — 
хрипко заговорив Маквайєр. — Я живу зов
сім інакше: не їжджу верхи і не копаю ка
нав. Тому ці умови неприйнятні для мене. 
Проте я готовий змагатись таким чином: 
хто з нас скоріше вип'є п'ять фунтів топ
леного масла, той і переможе.

Синє підборіддя Захарчука затремтіло 
від недовіри.

— Що таке?
— Я кажу: хто перший вип'є п'ять фун

тів топленого масла, той одержить Хелен 
як приз. О'кей?

— О'кей! — озвався нарешті Захарчук і 
хитнув головою на знак згоди, хоча й ди
вився на Маквайєра з підозрою.

І зразу ж хата сповнилася гамором і смі
хом. Жінки почали топити масло, холодне 
і тверде, яке тільки що принесли з льоху. 
Поки масло у двох однакових глечиках то
пилось на плиті, чоловіки повернулись до 
вітальні, пили віскі і бажали успіху обом 
учасникам змагання. Проте здебільшого ці 
побажання адресувалися Маквайєру, мож
ливо, тому, що пили його віскі.

Я стояв самотній, всіма забутий, і ніхто 
вже не просив мене виганяти мух, які хма
рами насунули в кімнату. Обернувшись, я 
побачив, що Хелен дивиться на мене широ
ко розплющеними очима, повними болю і 
сміху, як у тої маленької дівчинки, що під 
час веселої гри загнала в ногу колючку.

— Дуду! — промовив я самими губами 
і, забувши про все і всіх, кинувся до неї, 
впав навколішки перед своєю прекрасною 
подругою. Вона нахилилась і, стиснувши хо
лодними долонями моє підборіддя, підня
ла мене.

— Хелло, Рудьку! Це тільки такий пога
ний хлопчисько, як ти, міг втікати від ме
не, — сказала вона. Я ж закрив руками 
обличчя, щоб не виказати свого щастя і со
рому, і залишився біля неї.

Коли суперники роздягнись до пояса і 
взяли в руки глечики, я вже знав, що це 
кінець, кінець безхмарного неба і початок 
моїх самотніх днів.

Як тільки вони піднесли глечики до губ, 
чекаючи від батька Хелен сигналу, я заще
бетав пташкою, закричав пораненим фаза
ном. Потім я сердито крякав круком і на
свистував ніжну пісню вечірнього жайворон
ка, а Хелен схопила мою руку й стискала 
її, аж поки я не закричав від болю.
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— Добра! — вигукнув Маквайєр і пер
ший перекинув порожній глечик догори 
дном. Залунали привітання на честь пере
можця, і Хелен Малина відпустила мою ру

ку, бо їй вже минуло вісімнадцять і вона 
була заручена.

З  англійської переклав  
Федір М А Л И Ц Ь К И И

Д РУЖ И Н А СІДА МДЛАНА
Люди гадали, що Сід Малан повернеться 

до неї. І коли минув якийсь час, все одно 
вважали, що так воно й буде. Та ось уже 
скоро двадцять років, як Сід Малан поки
нув свою дружину, тож годі б Тй на нього 
й сподіватися.

Мінерва — себто Сідова дружина — ще 
й досі мешкає понад шляхом, на тому са
мому місці, що й колись із Сідом. Та й гос
подарює на тій землі по-своєму: ми, при
міром, вирощуємо ячмінь та пшеницю, а 
часом і картоплю на каменястому грунті. 
А їй — дарма! Те їй, бач, не до смаку! І в 
той час, як ми всі рік у рік орали й засівали 
землю, Мінерва на геть усій своїй площі 
зводила довгі ряди будівель, аж став її на
діл замалим скидатися на величеньке-таки 
селище. Тож, бачте, вона впорядила собі 
птахоферму. Ну, а при птахофермі злаго
дили й криницю. Не так, щоб уже й щас
лива була Мінерва — проте погладшала, 
аж навіть кругленька, як барильце, стала.

На власній землі не сіє вона нічого. Вва
жає, що вигідніше купувати в людей, аніж 
вирощувати в себе зерно, щоб кури году
вати. Минулого року вона поставила собі 
різницю та холодильник. А вже коли може 
тримати свіжі різані кури аж до самісінької 
зими, то з того має неабиякий зиск. Прав
ду кажучи, Сідова дружина таки має здоро
вий глузд, отож більшість серед нас і не 
могла їй подарувати того, що сталося, 
коли...

Щоправда, тепер, як минуло кілька років, 
що більше дізнаюсь я про Мінерву, то ви
разніше бачу, яке безнадійне мало бути 
Сідове подружнє життя, отже, може, все 
само по собі вийшло на добре. Візьмімо 
бодай ту різницю, що я вам про неї щойно 
розповідав — і цього вже було, мабуть, 
досить, щоб приголомшити Сіда.

Розумієте, Сід не бабрався в землі, як 
усі ми. Будь-хто, але не Сід. Можливо, че
рез те, що він був такий тендітний, — ну, 
достоту хлопчак, що спинився в рості. Але 
те аж ніяк не заважало йому, аніскілечки, 
бо вмів, як ніхто, для кожного слушне сло
во знайти. Боже мій єдиний! Той чоловік, 
як заговорить, то ви й про день і час забу

дете, слухаючи його. А як ви до його мови 
прислухаєтесь, то ладні будете заприсягти- 
ся, що чуєте лопіт крил у повітрі, немовби 
в небі грає веселе птаство!

Оця земля, що на ній господарює зараз 
Мінерва, була його власністю задовго до 
одруження. Але забудов тоді не було ще 
ніяких, окрім, власне, будинку із ганком з 
поручнями та повітки, що стояла неподалік 
від того будинку. Поля на фермі ніколи не 
орали, і рік у рік воно бур'яном заро
стало.

«Люблю я навесні квітами милуватися, — 
дивишся, а воно немов бог цеберку золота 
на мою землю вилив», — так відповідав він 
нам щоразу, тільки-но ми починали дорі
кати йому за те, що в нього земля гуляє.

Річ у тім, бачте, що Сід торгував тоді 
кіньми, продавав уживані машини місцево
му населенню і з того жив. Люди любили 
Сіда — охоче слухали його, жартували з 
ним. Найчастіше вони купували в нього чи 
то сепаратора, чи то яку стару упряж — 
якщо ціна була підхожа.

А коли вже йшлося до завершення тор
гу із Сідом, ви завжди могли прийти до 
згоди, ще й відчували, що він віддав вам 
ту річ за півціни. Ви були щасливі, і Сід 
був щасливий — отак торгував Сід з наши
ми людьми.

Так воно йшлося, поки він не одружився. 
Ми самі напосідали на нього, щоб він узяв 
котрусь із дівчат за дружину, — в нашій- 
бо місцевості було не дуже густо годящих 
парубків, а дівчат на порі — таки чималень
ко. Я пригадую, як жінки глузували з нього: 
начебто й гарний парубок, а диви — оди
нак. Тільки-но вони починали жартувати, він 
і собі сміятися та нашіптувати кожній у ву
хо: «Постривайте лишень — я таки одружу
ся! Та вже тоді доберу собі справжнісінь
кого янгола до пари!» Та як підморгне їм, 
та як зарегоче, а ті й собі регочуться з ним 
разом.

А оце вже, як побрався він із Мінервою, 
з ним про янголів розмови більш не почи
нали. Та й не пасувало їй аж ніяк оте порів
няння. Щоправда, вона ж таки нашого гур
ту, і ми проти неї нічого не мали. Але так
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чи інакше/ коли вже Сідові вона впала в 
око, то годі було нам в ту справу втруча
тися. Лиш одне стояло на заваді: що вже 
наші жінки, нівроку їм, тілисті, а Мінерва 
першу-ліпшу з них залюбки переважить.

Про цю жінку ніяк не можна було сказа
ти, що вона ніжне створіння, — насуплена 
й буркотлива, вона на все дивилася похму
ро й сердито.

Спостерігаючи їх ще перед тим, як вони 
побралися, бачили ми — Сід і сорочку чи
сту надіне, і костюм якийсь, а вона зовсім 
не чепурилася, така ж як і завжди ходила, 
і справляли вони тоді враження дуже своє
рідної пари. Проте немов щасливі були, а 
Сід — той аж із шкури пнувся, упадаючи 
коло неТ, щоб догодити. За кілька місяців 
вони й побралися.

А як почали вони своє подружнє життя, 
Мінерва відразу не схотіла підтримувати 
Сідову торгівлю. Вона заволоділа старим 
плугом, що його Сід мав намір продати, і 
почала його землю перетворювати на 
справжню ферму. Першої ж весни вона зо
рала кожний клаптик тої землі, полишивши 
тільки подвір'я коло хати, та засіяла все 
ячменем. Люди ніяк не могли звикнути, що 
Сідова ферма тепер схожа на будь-яку ін
шу, а втім, усі стали на тому, що, може, 
воно й на краще, бо Мінерва ж таки й зрос
ла на цій землі.

Сід, власне, ще торгував кіньми та про
давав усілякі машини, але Мінерва дедалі 
більше залучала його до праці на фермі. 
Тож сусіди мали нагоду спостерігати, як 
вони разом навколо своєї садиби новий 
паркан ставили. Зо два тижні щоранку мож
на було бачити, як Сід сидів навпочіпки на 
землі, тримаючи стільчика, що на ньому 
стояла Мінерва й двадцятифунтовим моло
том вганяла кілки в землю.

— Слухай, люба, дай-но лишень мені, я 
це сам робитимуі — наполягав Сід, нама
гаючись її переконати, та як вона не звер
тала на те уваги, він починав мугикати 
якусь пісеньку, на зразок:

Рано-вранці на фермі 
Всі пташки пробудились...

Від Сідової ферми до міста було десять 
миль. Разом із усіма, щосуботи, Сід долав, 
ту відстань на візкові. На той час почали 
вже з'являтися автомобілі, проте люди до 
них ще не звикли.

Але ж Мінерву, звісно, те не обходило. 
Вона якось побачила автомашину і поста
новила конче її мати. Таким чином, напри
кінці літа Сід, вигідно продавши майже не
придатні до роботи сіножатки, купив їй тро
хи вже побитого шевроле випуску 1930 
року.

Часом у суботу мені випадало везти на 
продаж продукти до міста і важкенько бу

вало з таким вантажем діставатися туди віз
ком. Але коли траплявся тільки який ко
шик яєць, то я йшов до Сіда, сподіваючись 
туди й назад дістатися на його автомобілі. 
Я пригадую ту їзду.

Було не встигну я підійти до їхнього до
му, а Сід виходить із чистою білою ганчір
кою і прямує до автомобіля. Спершу він 
стирав порох з вітрового скла, далі витирав 
фари. Потому відчиняв дверцята й вичищав 
сидіння, обмахував кермо та перемикач 
швидкостей. Покінчивши з цим, Сід почи
нав змітати порох зі скриньки для інстру
ментів. Відтак, перепочивши трохи, заводив 
мову про що-небудь зі мною, мнучи в ру
ках ганчірку та очікуючи на Мінерву, — 
коли вона нарешті вийде з дому.

Мінерва вмощувалася біля керма, а Сід 
сідав позаду, ледь-ледь витикаючись з-поза 
високих спинок. Він сідав позаду, бо, мов
ляв, гуркотіння мотора діяло на нього зле.

Як бачите, отак вони раювали та пишали
ся протягом цілого першого року свого по
дружнього життя.

На другий рік Мінерва завела собі худо
бу. Здається, була в них корова ясно-поло
вої масті, кілька свиней та кілька дюжин 
курей. На ту пору Мінерва вже важкою 
ходила. А втім, твердити не буду, бо до
стоту того не знаю. Від них не чув, одне-бо 
з одним лиш зрідка слівцем яким переки
нуться; однак я не вірю, що саме курчата 
спричинилися до Сідової трагедії...

Проте достоту — як я вже казав — ні
чого не знаю. Я можу розповісти тільки про 
те, що бачив і чув.

Сталося те однієї п'ятниці, саме під гаря
чий полудень. Так, то була п'ятниця, бо, 
пригадую, я тоді ходив питатися в Сіда, чи 
візьме він мене з собою наступного дня до 
міста. Я орав пар і мусив кинути оранку че
рез спекоту. Отож пішов я до Сіда розпи
тати, чи поїдемо завтра до міста та пози
чити в нього метрового ключа, щоб підтяг
нути вузли на старому тракторі, що я його 
того ж таки року придбав і мав собі через 
нього неабиякий клопіт. У Сіда завжди мав
ся напохваті інструмент на продаж, і Сід 
був не від того, щоб позичити мені коли- 
не-коли яку річ, бо я швидко повертав йо
му все назад — так уже в нас із ним ве
лося.

Ну, то зайшов я до Сідового дворища й 
відразу ж угледів спітнілого Сіда, який, ски
нувши піджак, у самій безрукавці, зігнув
шися, гасав по дворі, намагаючись загнати 
здоровенного червоного когута в той ку
ток, де паркан підходив аж під самісіньку 
стінку хати. Мінерва — „у великому фартусі 
— стояла на ганку і, взявши руки в боки, 
слідкувала за чоловіком. Вона не мовила 
ні слова — була не дуже балакуча. Тож я 
підійшов до Сіда, щоб привітатися.
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Сід із когутом тупцювали на місці, ніби 
виконували якийсь дивовижний танок. Тіль
ки-но Сід робив рух в одному напрямкові, 
когут — у протилежному... Але щойно я 
наблизився, когут спробував чкурнути про
між моїми ногами. Я стиснув коліна і впій
мав його. Коли я передавав того когута, що 
пронизливо кричав, Сідові, він узяв його 
від мене дуже неохоче, і на його зблідлім 
обличчі відбилася якась тривога. В Сідових 
очах світилося невимовне благання, і коли 
він, нарешті, кинув погляд на Мінерву, губи 
йому заворушилися, начебто він намагався 
щось вимовити.

— Нарешті!
Мінерва кинула лише одне це слово й 

товстим пальцем показала на розщеплену 
колоду біля входу до повітки.

Христові в терновім вінці було, мабуть, 
легше нести хреста на Кальварську1 гору, 
ніж Сідові Малану червоного когута до ко
лоди того пекучого дня. Сід через силу до
чвалав до колоди. Тримаючи когута за но
ги, Сід поклав його впоперек колоди і сто
яв, дивлячись кудись понад полями, немов 
людина, яка востаннє бачить цей світ із 
усім гарним, що є в ньому.

Тої нестерпно гарячої п'ятниці хвилини 
спливали повільно, так повільно, що, здава
лось, час зупинився, а Сід стояв немов ма
ленький хлопчик, який наче забув щось і 
ніяк собі ради не дасть. На ганку нараз

1 Голгофу.

рипнула підлога і, озираючись, я побачив 
як з нього зійшла розлютована Мінерва — 
очі їй палали, а уста витягнулися в тонку 
огидну цівку. Вона вирвала когута Сідові з 
рук і відпихнула геть чоловіка. Швидким ру
хом вхопила вона сокиру й коротким уда
ром урвала зляканому когутові життя. 
Жбурнувши в траву скривавлений жмут пі
р'я, що тріпався ще й досі, вона знову взя
ла руки в боки й повернулася до Сіда. Він 
усе ще дивився в далечінь... Потім ледь по
вів очима по мертвому когутові, який на
решті заспокоївся. Відтак широко розплю
щеними з переляку очима Сід глянув на 
Мінерру.

І врешті він почав говорити — тихо й жа
лісливо, на очах йому бриніли сльози:

— Мінерво, люба. Здається — це кінець. 
Я піду від тебе.

Потому мовчки, й уст не розтуливши, 
узяв піджак з ганкового поруччя й подався, 
не озираючись, світ за очі.

Це сталося двадцять років тому. Люди 
гадали, що Сід Малан невдовзі повернеть
ся до дружини. Згодом вони вважали, що 
він прийде пізніше. Дехто й зараз на те 
сподівається. Але, як на мене, навряд чи 
таке станеться.

Здається, Мінерва також полишила цю 
надію.

З  англійської переклали  
Ірина С Т Е Ш ЕН К О  та Л есь  Г  Е Р  А С И  М Ч У К



Х'Ю Г У Д

ЧЕРВНЯ! i l l

с _____
стояв на автобусній зу
пинці біля брудної жовто- 

чорної таблички і, переступаючи з ноги на 
ногу, перекладав пакунки то в ліву, то в пра
ву руку. Над тротуаром мерехтіло сліпуче 
марево. Ліворуч од Фреда вишикувалася 
довга черга галасливих пасажирів. Навряд 
чи вони сядуть усі в один автобус, навіть як
би він був зовсім порожній. Нарешті до зу
пинки, погойдуючись, під'їхав пузатий корич
невий автобус, схожий на стару брудну ко
рову, і, ревнувши, неначе останній раз у жит
ті, зупинився біля початку черги. Фред зра
дів, що він стоїть перший у черзі, бо авто
бус був майже повний.

Та, ступнувши крок уперед, він раптом 
прочитав напис на вікні: «Cote des Neiges — 
Boulevard» і відсахнувся, наче його хто вда
рив, наступивши при цьому на ногу якійсь 
жінці, що стояла позаду. Виявилося* що це 
був зовсім не той автобус. Жінка окинула 
Фреда лютим поглядом і пройшла повз ньо
го у двері. Черга обурено загула. Фред по
дивився на табличку: 66-й номер, зовсім не 
той маршрут. 1 тієї ж миті він краєчком ока 
помітив, що з протилежного рогу вулиці ру
шає інший автобус. Саме там і зупинявся 
65-й номер, саме там він і повинен був зай
няти чергу. Стомлено й знесилено зітхнув
ши, — так він, як правило, зітхав перед кож
ним сніданком, що досить-таки дратувало

Наомі, — Фред перемінив у руках пакунки й 
раптом відчув, що по шиї в нього котиться 
піт і тече поміж лопатками. Він перейшов у 
недозволеному місці вулицю Сент-Катрін, за 
що полісмен обдарував його презирливою, 
чисто галльською посмішкою, і став на чолі 
нової черги, цього разу вже на зупинці 65-го 
автобуса. Було вже майже пів на п'яту, по
купці, знеможені від липневої спеки, пилю
ки та суботнього пожвавлення, намагалися 
якомога швидше потрапити додому, щоб 
знайти спокій на своїх балконах. Мешканці 
дво- і чотириквартирних будиночків на око
лиці міста з задоволенням вечеряли на від
критих балконах. У Колвертів балкона не бу
ло. Фред і Наомі, шукаючи собі квартиру, 
зовсім забули про цей звичай. Вони вважа
ли Монреаль субарктичним містом і тепер 
щоліта каялися, що зробили такий поспішний 
висновок.

Фред цілий день проходив по крамницях 
на вулиці Сент-Катрін. Він не раз чув, що са
ме тут прогулюються всі монреальські кралі, 
і хотів помилуватися на них на самоті, без 
дружини й дочки. Дівчат тут, звичайно, було 
багато, але чогось «надто особливого» він 
так і не побачив і коротав час, роблячи дріб
ні й непотрібні покупки. Шарикова ручка і 
блокнотик для Наомі — вона мала звичку 
хапати його власний і, „ записавши в ньому 
довгий, невиправдано оптимістичний раху
нок, покинути його де-небудь у кухні. Шість 
пачок сигарет, кілька конвертів, пара дріб

н і



ничок, довгограюча пластинка, дві зв'язки 
книжок від букініста й, нарешті, найлегша і 
найнезручніша з усіх покупок — змій, якого 
Фред купив Діді,— дві дерев'яні планки, 
загорнені в червону пластмасову плівку, та 
клубок тонкої дешевої мотузки, якої навряд 
чи вистачить, якщо він взагалі коли-небудь 
запустить у повітря цю штуковину.

Ще хлопчиськом він часто ходив вудити 
рибу, але йому ні разу так і не пощастило 
що-небудь спіймати; Фред грав колись та
кож у хокей, але не забив жодної шайби. Він 
терпів фіаско у всіх вуличних та спортивних 
іграх, що відбувалися на вільному повітрі, 
проте не втрачав віри в них, у їхні незвичайні 
оздоровчі властивості і сподівався, що Діді, 
хоч вона й дівчинка, пощастить-таки спійма
ти колись рибину, і що хоч у хокей вона на
вряд чи гратиме, однак може навчитися хо
дити на лижах або спускатися з гори на сан
ках. Фред давно помітив, що паперові змії і 
їхнє запускання вважаються тут священними, 
вони являють собою немовби символ чогось 
живого. Він з гіркістю подумав про те, що 
матиме чималу мороку з цією покупкою.

Всередині автобус скидався на критий ван
тажний вагон з віконцями; втім, користі від 
цих віконець було мало. Якщо хтось зірвав 
би з автобуса оболонку, немов папір із пач
ки масла, то оголилася б довгаста жовта 
грудка задухи, в яку, неначе крихти хліба, 
були вкраплені розморені спекою пасажири.

Фред енергійно пробирався проходом. Від 
випадкового дотику до стегон якоїсь дівчи
ни він відчув короткочасне й цілком про
щенне — на думку філософа — задоволен
ня. Але вдруге повторити цей номер йому 
не вдалося, до того ж, дівчата або взагалі 
не відчували його легких дотиків, або не ма
ли ніякісінького уявлення про те, хто їх собі 
дозволяє. В кінці автобуса були вільні міс
ця, і Фреда це здивувало, бо автобус був 
досить-таки переповнений. Він почав про
штовхуватися до цих місць, намагаючись не 
поламати свої планки: хтозна, можливо, во
ни все-таки колись злетять. Автобус раптом 
рвонуло вперед, ноги Фреда поїхали разом 
з підлогою, і він ту ж мить полетів у бік 
квадратика вільного простору біля розпече
ного мотора. Націлившись на вільне місце, 
Фред упав на нього, трохи не впустивши па
кунка з книжками.

Автобус перетнув Шербрук-стріт і нестер
пно повільно поповз угору по Cote des 
Neiges. До слуху Фреда долинала звична 
суміш англійської та французької мов, і він 
намагався відмежувати одну мову від дру
гої. Фред пишався своїм знанням францу
зької мови і дуже радів, що більшість пере
хожих розмовляють цією мовою гірше, хоч 
і дещо вільніше, ніж він. Покупці розуміли 
його просто прекрасно, — Фред працював 
продавцем у книжковій крамниці, — хоч

вони й воліли б, щоб він звертався до них 
по-англійському.

Голоси в автобусі робилися дедалі чіткі
шими, і Фред зацікавлено почав прислуха
тися. За хвилину він зрозумів, чому тут, по
заду, були вільні місця. Неподалік од нього 
сиділо двоє п'яничок, від яких страшенно 
тхнуло пивом. Вони весело обмінювалися 
двозначними жартами й непристойними сло
вами і, здавалось, от-от заговорять до ньо
го. До Фреда завжди чіплялися п'яниці та 
всілякі жебраки, — вираз якоїсь нерішучос
ті на його обличчі видавав у ньому мало
душного простака. Він згадав, як одного ра
зу той самий жебрак протягом двадцяти 
хвилий тричі підходив до нього. І Фред що
разу давав йому щось, проймаючись до се
бе все більшим презирством.

Весела парочка, яка сиділа поруч, поводи
лася дедалі розв'язніше, і на обличчях у жі
нок, що спостерігали за ними, застиг похму
рий вираз. Не тому, що ці двоє «молодих» 
людей когось ображали, — такі суб'єкти на 
це нездатні. Просто кожен намагався не ди
витись у вічі своєму сусідові, боячись, що 
усміхнеться не до речі, або навпаки, напус
тить на себе надто суворий вигляд.

— Ну, а цей Пірсон просто осел, — промо
вив один із п'яниць. — Безтямний телепень і 
більш нічого. А його промови... Я теж міг би 
таке варнякати. Я ж старий торі, так, так, 
старий торі.

— А я старий синій1,—заявив його прия
тель.

— Он воно що! Ну, то це непогано, непо
гано.

Фред нітрохи не сумнівався, що він не 
має ніякісінького уявлення про те, що озна
чає «синій».

— Я випускник Боліоля2! Го-оп!
Обидва п'яниці почали вигукувати щось

незрозуміле. Пасажирів це обурювало, а їм 
приносило задоволення.

— Го-оп! — знову вигукнув оксфордець. 
— Оце так штучка! От би тобі таку! — Він 
показав на дівчину, яка йшла тротуаром. — 
Оце так штучка! Ти тільки поглянь! А ніж
ки які, ну й ніжки, оце так ніжки!

Він голосно відкашлявся і вимовив щось 
схоже на «шаойл но бейг».

— Справді гарна, нічого не скажеш, — по
годився з ним випускник Боліоля.

— Шаойл но бейг! — крикнув його прия
тель.—Бачиш, я ще не забув своєї галльсь
кої мови, — голосно сказав він, і якась жін
ка, що стояла поруч у проході, почервоніла 
й одвернулася.

Фредові здалося, що ця фраза звучить 
досить непристойно.

— А в тебе як справи з французькою мо-

1 Прізвисько оксфордських студентів. 
9 Коледж в Оксфорді.
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вою, святий отче? — спитав випускник Боліо- 
ля у оксфордця, і Фред аж підскочив, по
чувши ці слова. Він навмисне впустив один із 
пакунків і крадькома глянув на своїх сусі
дів. Старший п'яниця, той, що сидів біля вік
на й оглядав ніжки перехожих дівчат так са
мо, як це робив Фред на вулиці Сент-Катрін, 
і справді був священик. Містифікація тут 
явно відпадала — ряса на ньому була така 
поношена, така заляпана воском і яєчним 
жовтком, що він навряд чи міг її десь пози
чити. Судячи з його обличчя, він був вихо
дець з Південної Ірландії. Патер миттю пе
рехопив Фредів погляд і скорчив мавпячу 
міну, в якій була і збентеженість, і соромли
вість, а може, щось зовсім інше.

Це був невисокий на зріст, сивий чолов'я
га років шістдесяти, з трикутним лукавим 
обличчям, укритим багрово-червоними пля
мами. Зуби в нього були жовті, нерівні. Ру
ки, які лежали на колінах, рухалися у такт 
його словам і немов підкреслювали жваву 
міміку розумного обличчя. Другий суб'єкт, 
випускник Боліоля, типовий англійський мон- 
реалець, очевидно, агент по продажу бонів 
або дрібний службовець однієї з комісійних 
крамниць на Сент-Джеймс-стріт, був чоло
вік років п'ятдесяти, з круглою, мов м'яч, 
головою, рудим, припорошеним на потили
ці й скронях сивиною волоссям, рожевою, 
наче в поросяти, шкірою, акуратно поголе
ний і причесаний. На ньому була дорога бі
ла сорочка в дрібну голубу смужку й кра
ватка з якоюсь чудернацькою шпилькою. 
Його пухлі руки лежали на набалдашнику 
палиці, глибокі зморшки вкривали круглі 
щоки, запалені голубі очиці жваво метуши
лися. Просто дивно, де вони знайшли один 
одного, ці два типи.

— Я свою французьку мову забув ще сто 
років тому, — безтурботно мовив патер. — 
Я багато років прожив у Нью-Брансуїку, і 
вона була мені там ні до чого. Ти ж знаєш, 
що я ірландець.

— А я старий синій.
— Це правильно, — погодився з ним свя

щеник. — Джон — молодчага. Ну й хитрий 
же він, цей Джон. Повипускає їх усіх на літо 
в Манітобу, зрозумів? А там раз-два влаштує 
їм вибори, і вони в нього розбігаються. — 
Щось знову привернуло його увагу, і він ви
зирнув з вікна. Автобус повільно їхав повз 
кладовище «Нотр Дам де Неж», і священик, 
який уже трохи протверезів, не зміг одірва
ти очей від могил, що розкинулися на зали
тому сонячним світлом схилові. — Я ще не 
там, — мимоволі вихопилось у нього.

— Ну, ще б пак, — відповів його приятель. 
— Життя з вас іще б'є джерелом, правда, 
отче?

— Таке скажеш. Якби мені трапилася 
якась дівчина, — відповів той, — я, мабуть, 
не знав би, що з нею робити. — Він знову

задивився на кладовище. — Життя — це 
тільки коротка комедія, — сказав він майже 
пошепки. — А там людина залишається на
завжди. — Рвучко обернувшись, він просто
душно подивився на Фреда. — Зібрався ри
бу ловити, парубче?

— Це змій для моєї доньки, — удавано 
бадьоро відповів Фред.

— Ото зрадіє, коли побачить йогої — мо
вив священик. — Це хороша розвага.

— Ти йдеш пускати змія?1 — весело ви
гукнув оксфордець. Жарт цей видався йому 
дотепним, і він повторив: — То пускай собі 
на здоров'я.

Він і священик голосно зареготали і, зда
валося, от-от заспівають.

Автобус важко звернув на Квін-Меріро- 
уд. Сконфужений Фред підвівся й почав 
проштовхуватися до задніх дверей. Свяще
ник посміхнувся йому вслід і весело поба
жав щастя. Фред від збентеження нічого не 
відповів, тільки розгублено всміхнувся і ви
скочив на тротуар. До нього знову долину
ли вигуки п’яних:

— Го-оп, оце так штучка! Тобі б отаку!
Автобус, гуркочучи, їхав далі, і сміх по

волі завмер.
Фред, звичайно, і раніше чув, що є такі 

люди, але ніколи досі не бачив, щоб свя
щеник так непристойно поводився. «У цьо
му місті стільки священиків, — подумав він,
— що, звичайно, серед них трапляються і 
негідники». Цей висновок задовольнив його, 
але все одно на душі лишився неприємний 
осадок.

Добравшись нарешті додому, Фред ски
нув сорочку й випив склянку кока-коли. По
тім дозволив Діді, яка з нетерпінням під
стрибувала біля нього, розгорнути покупки.

— Віддай мамі цей блокнот і олівець, — 
звернувся він до неї.

Дочка слухняно однесла матері пластма
сову коробочку.

— Одразу ж запиши в ньому що-небудь,
— сказав він. — І запам'ятай, що цей блок
нот твій. А той, що лежить на письмовому 
столі, мій. Зрозуміла? — Фред говорив спо
кійно і досить мляво, — він повторював цей 
дотеп уже не вперше.

— А це що? — запитала Діді. Вона взяла 
змія, і клубок мотузки покотився по підлозі.

— Це тобі. Хіба ти не знаєш, що це таке?
— Червоний змій, — сказала Діді. Вона 

мріяла про нього вже давно, але зараз уда
вала, ніби він її зовсім не цікавить. Та за хви
лину, не витримавши, дівчинка збуджено й з 
благанням запитала: — А ти можеш його 
зараз пустити?

— Давай, Діді, пустимо після вечері, — 
сказав він, відчуваючи, що відкладати цю

1 Вираз, ідентичний українському: «Іди до біса!»
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справу в нього немає ніяких підстав, крім 
утоми, і благально подивився на дружину.

— Татко стомився, Діді, — поспішила йо
му на допомогу Наомі. — Він цілий день 
ходив по такій спеці.

— Але ж я хочу подивитися на змія, — 
сказала Діді, знімаючи тоненьку червону 
плівку.

Фред каявся, що випив кока-коли: в нього 
почало обдимати живіт, а освіжитися як 
слід йому так і не вдалося.

— Спочатку ми повечеряємо, — мовив 
він улесливим тоном, — а потім мама скла
де змія. — І обернувся до дружини: — Ти 
не заперечуєш? Бо я все можу зіпсувати.

Коли йому доводилося втягати в голку 
нитку або вішати картину, у нього так почина
ли тремтіти руки, що він здавався зовсім 
безпорадним.

— Ну, звичайно, — відповіла Наомі, си
лувано усміхаючись. Вони давно вже поді
лили між собою сфери діяльності.

— Там є інструкція і малюнок.
— Я знаю. Гаразд, якось складемо. Ну, а 

пускати — це вже твоя робота. — Вона 
підвелася од столу й пішла в кухню готувати 
вечерю.

Вечеря була просто чудова, особливо в 
таку спеку: злегка приправлений олією та 
оцтом салат, булочка, масло, холодний 
окіст. Трохи відпочивши, Фред розповів Нао
мі про випадок в автобусі.

— Я був просто приголомшений,— закін
чив він.

Наомі це нітрохи не здивувало: Фреда 
вражало останнім часом буквально все, чого 
він не міг якось змінити чи виправити.

— Йому було років шістдесят. Так, так, 
шістдесят, не менше, і всім одразу ж впада
ло в око, що це пропаща людина.

— Нічого особливого, — сказала Наомі.— 
Чи не надто ти романтизуєш цю історію?

— Тобто як?
— Священик-невдаха, спустошена людина, 

людина без покликання. Тепер усі про та
ких пишуть. Грехем Грін зробив на цьому 
кар'єру.

— Ти неправильно зрозуміла цей вираз, — 
неохоче витиснув із себе Фред.— Його не 
вживають щодо справжніх священиків, хай 
навіть священиків без покликання.

— Справді? — Наомі звела брови. Вона 
була краще вихована, ніж її чоловік.

— Ну звичайно. Так називають тих, хто 
взагалі ніколи не був священиком. Покли
кання було, але людина ним знехтувала. 
Ось що таке священик-невдаха. Так назива
ють здебільшого всіх нероб або п'яниць. — 
Фред коротко засміявся. — Сподіваюся, я 
до них не належу?

— Тебе невдахою назвати не можна.
— Так, я поки що надто молодий. Почекай 

трохи. — У нього не було ніяких підстав так

говорити: він вважався одним із кращих 
продавців книжкової крамниці.

— І ти, звичайно, ніколи не хотів стати 
священиком, — упевнено промовила Нао
мі і, глянувши на свої груди, засміялася.— 
Я не сумніваюся, що з твоїми нахилами то
бі це навіть на думку не спадало. — Вона 
натякала на те, як він тримав себе в спальні. 
Фред був дуже пристрасний, і вона віддава
лася йому з такою ж пристрастю. Наомі бу
ла досвідчена й палка коханка, що вважа
ється неабияким достоїнством жінки.

— Нумо збирати змія, — сказала Діді, ус
тавши з-за свого столика. Вона вимовила ці 
слова з такою рішучістю, що Фред і Наомі 
пирснули зо сміху.

— Ну, чого ж ви сидите? — спитала дів
чинка й застрибала біля дивана.

Інструкція була така безглузда, що Наомі 
мало не зіпсувала плівку. В ній зазначалося, 
що в плівці є дві дірочки, крізь які треба 
протягти мотузку, проте насправді ніяких ді
рочок не було, а коли Наомі проколола їх, 
вони одразу ж почали розповзатися.

— Шотландську тасьму, — сказала Наомі, 
немов хірург, який накладає шов.

— Он лежить малюнок, — послужливо, 
але з прихованим роздратуванням зауважив 
Фред.

— Бачу, — відповіла дружина.
— Мама проколола змія, — занепокоєно 

мовила Діді. — Вона що, хоче його зіпсува
ти?

— Ні, — відповів Фред.
Інструкція і справді була безглузда.
Наомі зв'язала планки під прямим кутом і

витратила на це стільки мотузки, що Фред 
боявся, чи зможе змій тепер злетіти взагалі. 
Потім вона прикріпила плівку до тих країв 
планок, де були зроблені зазублини, і змій 
почав набувати певних форм.

— Щось він виходить не такий, як треба, 
— роздратовано й збентежено зауважила 
Наомі.

— Поверхня його повинна бути вигнута 
так, щоб тиск повітря на неї був неоднако
вий. — Фред досить невиразно пам'ятав це 
із шкільного курсу фізики.

Наомі вигнула хрестовину дугою і зв'язала 
її. Червона плівка пружно натяглася.

— Ну ось, — сказала вона.
— Ти забула протягти спереду мотузку,— 

прискіпливо зауважив Фред. — А саме для 
неї ти і проколола ці дві дірочки!

— Чому ти, татку, сердишся? — спитала
Діді-

— Я не серджуся!
Почався раптовий дощ, великі краплі з шу

мом ударялися об тротуар.
— Я більше не можу, — сказала Наомі, 

сердито глянувши на чоловіка. — Ми ж не 
будемо сьогодні його пускати, правда?
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— Але ж ми пообіцяли Діді, — заперечив 
Фред. — І дощ зовсім невеликий.

— Ми підемо всі троє?
— Піди краще ти сама з нею, бо в мене 

щось болить живіт. Не треба було пити цієї 
кока-коли.

— Він у тебе завжди від неї болить. Час 
би вже знати.

— Я ж тебе у цьому не звинувачую, — 
мовив Фред. — Якщо в тебе нічого не ви
йде, завтра я піду з Діді запускати змія.

— Знаю, — відповіла Наомі. — Ходімо,
Діді.

Вони швидко перетнули вулицю. Фредові 
було видно з вікна, як вони, тримаючись за 
руки, піднімаються угору крутою стежкою.
І раптом він відчув себе страшенно самот
нім, покинутим.

Наомі й Діді повернулися через півгоди
ни; як не дивно, в них був чудовий настрій.

— Що, не полетів?
— Надто вогко, і вітер слабкий. Дощ при

бив його до землі.
— Прекрасно! — радо вигукнув Фред. — 

Завтра спробую я.
— Завтра ми знову спробуємо, — рішуче 

підхопила Діді, — батьки не повинні забу
вати своїх обіцянок.

В неділю погода була ніби на замовлення 
— ясно, сонячно, сталий і досить сильний 
вітер, на небі — ні хмаринки.

О другій годині Фред узяв за руку Діді, й 
вони попрямували вгору лісовою стежеч
кою, яка вела до університетських будівель.

— Поки він не підлетить, ми звідси не спу
стимося, — поклявся Фред. — Можеш мені 
повірити.

— Гаразд, — сказала Діді й зависла на 
батьковій руці. Він мало не ніс її нагору по 
крутій стежині. — Тут багато всілякої мош
ви, правда?

— Правда, — коротко відповів Фред. Мо
шви справді тут було багато.

Дійшовши до кінця стежинки, вони поба
чили, що на площадці немає ні душі й що 
бігати по ній можна скільки завгодно. Фред 
дав Діді детальні настанови про те, де їй 
сидіти й що робити, якщо з'явиться яка-не- 
будь машина, потім трохи розмотав мотуз
ку й побіг у напрямку головного універси
тетського корпусу. Мотузка натяглася. Фред 
повернув голову й побачив, що змій футів 
на двадцять піднявся над землею. Фред 
знову попустив трохи мотузку, намагаючись 
тримати її так, щоб змій наповнився повіт
рям, але не зміг бігти надто швидко, і змій 
за мить упав на землю.

— Ще трохи — і був би запустив!—кри
кнув Фред Діді, яка стояла ярдів за п'ятна
дцять позаду.

Змотуючи на ходу мотузку, він повернувся

на попереднє місце й приготувався повтори
ти спробу. Найголовніше було підстерегти 
порив вітру й пристосуватися до нього. При 
другій спробі змій піднявся дещо вище, але, 
пробігаючи повз вхід до університету, Фред 
раптом відчув, що тиск повітря ослаб: змій 
загойдався і впав на землю. Фред повільно 
побрів назад; він нарешті зрозумів, що го
ловний університетський корпус перепиняє 
дорогу повітряним течіям.

— Ходімо вище, — сказав він Діді, і во
на, вхопившись за його руку, слухняно пішла 
поруч нього. Вони проминули університет, 
урни з попелом та купи сміття, піднялися 
нагору дерев'яними східцями, перетнули 
площадку біля Політехнічної школи й схил і 
вийшли нарешті на брудну крем'янисту до
рогу, яка пролягала через гребінь гори й 
бігла вниз повз кладовище.

Фред згадав, як священик заглядав через 
огорожу на кладовище, що розкинулося на 
схилі гори. Очевидно, вони з Діді піднялися 
зараз футів шістсот над рівнем ріки. Фред 
ніколи ще не піднімався так високо.

— Мої міцненькі коричневі ніжки стомили
ся, — сказала Діді, й Фред зареготав.

— Хто це тебе так навчив? — запитав він.
— У кого були міцненькі коричневі ніжки?

Обличчя Діді осяяла усмішка.
—У чоловічка з медяника, — відповіла 

вона й почала наспівувати:
Я від тебе утечу, утечу,
Я від тебе полечу, полечу.

Повітря було сухе й прозоре, яскраво сяя
ло сонце. Обабіч дороги барвіли дикі квіти
— куряча сліпота, стокоотки, золотушники, 
волошки й конюшина. Діді з головою піону- 
ла в їхні зарості — понад усе вона любила 
збирати квіти. Різко й солодко пахло 
конюшиною та сухою травою, із сходу з-за 
вигнутого гребеня гори віяв рвучкий вітер. 
На південному заході, миль за п'ять-шість 
звідси, блищала сіро-сталева стрічка ріки.

— Тату, тату, ходи побачиш, що я зна
йшла! — загукала раптом Діді.

Фред розшукав дочку, насилу пробираю
чись у високій траві.

— Ягоди! — захоплено вигукнула Діді. — 
Ти тільки поглянь! Тх можна їсти?

Вона надибала кущ дикої малини. Востан
нє Фред бачив дику малину ще в дитинстві, 
коли йому було шість років. Він навіть гад
ки не мав, що її можна знайти отут посеред 
Монреаля.

—Дика малина, — здивовано сказав він.
— Звичайно, що її можна їсти, Діді. Тільки 
обережно, не поколися.

Малина мінилася всіма відтінками стиглос
ті — від чорного до ясно-червоного.

— Ой! — скрикнула Діді. Вона уколола со
бі пальця. Напхавши повен рот малини, дів
чинка скривилася.
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— Гіркі?
— Соковиті, — промимрила вона. По 

підборіддю в неї потекла цівка темного 
соку.

— Поїж іще, — сказав Фред. — А я тим 
часом спробую запустити змія.

Діді з захопленням почала збирати мали
ну. Фред спустився вниз дорогою, а потім 
швидко побіг назад. Він біг щодуху, розмо
туючи мотузку, яка сковзала поміж його 
пальцями, тручись об них. Зненацька Фред 
відчув, що мотузка напнулася й задрижала, 
немовби там, на другому її кінці, була якась 
жива істота. Рвучко повернувшись, він поба
чив, що, підхоплений повітряною течією, 
змій витанцьовує над верхівками дерев, здій
маючись дедалі вище. Фред знову почав 
розмотувати мотузку. Тієї ж миті змій шарп
нувся вбік, піднявся ще трохи вгору, переле

(старенька вже давно померла) веселеньку 
гулянку в «Корівнику» на Четвертому шо
се, неподалік від Фармінгтона; просто неве
лике зборище молоденьких випускниць, 
яким недавно минуло двадцять і які хотіли 
бачити одна одну. Обстановка була невибаг
лива, навіть вульгарна — куток погано ос
вітленої дешевої їдальні, три столи, 
несмачна їжа, погані коктейлі і придуркува
тий офіціант; зате, як зауважила Бетсі Уор
рен, вони влаштували все самі, без втручан
ня старших, без вчителів і батьків, та й без 
чоловіків і залицяльників теж, і їм подоба
лося — можливо, навіть підсвідомо — так 
по-простому розважатись у громадському

тів через цвинтарну огорожу й завмер фу
тів за двісті, а може, й більше, над могила
ми, яскраво-червоний у сонячному промінні. 
Фред раптом згадав священикові слова: 
«Життя — це тільки коротка комедія», і зро
зумів, що той не має рації. Радісно сміючись 
і весело наспівуючи про чоловічка з медя
ника, до нього підбігла Діді. Фред, опустив
шись на коліна посеред курної дороги, об
няв дочку і поклав її ручки на мотузку, яку 
міцно тримав. Мружачись від сліпучого сон
ця, вони не спускали очей з червоного змія, 
що завмер у небі. Повернувшись до Діді, 
Фред побачив у неї на щоці, губах і підбо
рідді яскраві темно-червоні сліди дикої ма
лини.4

З  англійської переклали  
Катерина КО РО ТКО ВА та Дмитро А Н Д Р У Х ІВ

місці. Вони щиро реготали, співали пісень і 
веселились напропале.

Заспівувала Елізабет Лавлейс, налягаючи 
на стіл своїм підтягненим животом, і плавно 
помахуючи високим фужером з коктейлем, 
з якого так і не вилилось жодної краплини, 
хоч джин хлюпав біля самих вінець. Вона пу
стувала, мов дитина, що черпає вівсянку 
надто великою ложкою. Позираючи у фу
жер і ніжним голосом наспівуючи одну з 
пісень Тома Лерера, вона здавалась у цій 
напівтемній їдальні такою по-дитячому щас
ливою і милою, що статечні, літні одвідува- 
чі пасли по ній очима, пошепки висловлю
ючи своє схвалення.

В пансіоні міс Харкер Елізабет не раз пра
вила за об'єкт дружніх жартів, бо її пропор
ційна фігура нагадувала правильну вісімку. 
Бувало, вже й після того, як вона одружила
ся, подруги згадували цей термін, супровод-
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жуючи сміхом свій сестринський комплімент.
— А оце Елізабет Лавлейс, Гаррі. Пра

вильна вісімка.
І Гаррі, захоплено розглядаючи її, жартів

ливо вигукував:
— Лавліс? 1
— Це пишеться: ел-а-ве-ел-е-й-ес.
Юнак теж сміявся.
Туалет, у якому Елізабет приїхала на цю 

вечірку, якнайкраще пасував до її фігури 
— вісімки — шерстяна темно-рожева денна 
сукня від Скаазі, яку чудом роздобула для 
неї мати. Сукня була зшита для того, щоб 
знаменита Ленні Фейбер показала її на за
критому конкурсі, і так і не надійшла в про
даж. А тому що носити її могла лише жінка 
з фігурою Ліз, мати купила сукню за сто 
двадцять п'ять доларів прямо в майстерні і 
подарувала дочці на день народження.

Тому вона виглядала (і знала про це) не 
тільки найпривабливішою в кімнаті, що було 
звично, а й найелегантнішою, а це було вже 
незвично, бо вони з Ларрі не мали грошей, 
як не мали їх ні мати, що після розлучення 
жила на невеликі проценти з маєтку, ні нік
чемний нероба-батечко, ні батьки Ларрі. Мі
стер Лавлейс-старший був ад'юнктом, викла
дав соціологію в університеті і заробляв 
відповідно.

Вони з Ларрі завжди перебували в яко
мусь непевному становищі, мабуть, тому, 
що років на два-три поспішили з одружен
ням. Обоє не встигли закінчити коледж. Елі
забет провчилась рік у Сарри Лоренс, бідо
ласі Ларрі довелось їхати в Сіракузи, на що 
малось багато цікавих причин, пов'язаних го
ловним чином з однією артистичною манд
рівкою в Мексіку, в яку він легковажно виру
шив, маючи за спиною сімнадцять років, по
вернувшись додому лише через два роки. 
Тепер вони були вже рік одружені, мали 
схильність до марнотратства і недостатні ко
шти для того, щоб задовольняти цю схиль
ність. Ось чому так урочисто, навіть захопле
но, Елізабет диригувала хором, стоячи перед 
подругами. Вона добре знала, що вони ча
сом жаліють її, говорячи всячину про її не
завидне становище, хоч усе-таки жодна з 
них не має зараз такого вигляду, як вона.

Аж дивно, якої сили і впевненості надава
ла 7й сукня; тканина була блискуча»й гла
денька, і сукня ніби струмувала. Елізабет на
діла її без пояса, вийшло те, що потрібно — 
отака собі некриклива пишність, — і вона 
реготала, жартувала, співала і просто ніг під 
собою не чула. Вона випила шість коктейлів 
з джину і ще чогось, чого саме вона точно 
не знала, — вчинок, що виходив далеко за 
межі її звичних норм поведінки. Коли настав 
час від'їжджати, вона хвилин двадцять про

1 Love less (англ.) — нездатний кохати. Прізвище ге
роїні Lovelace.

стояла біля машини, перш ніж відчула, що 
зможе вести її.

Машина являла собою стару потвору з 
дірявим відкидним верхом, але Елізабет не 
розлучалася з нею, бо автомобіль був конче 
потрібний для роботи. Вона відшукувала но
вих клієнтів для однієї з хартфордських 
компаній — холодильники і продукти хар
чування — і, бувало, робила до двохсот 
миль на день. За рік вона заробляла від 
трьох до чотирьох тисяч, з яких більша час
тина йшла на оздоблення їх житла. Елізабет 
мудрувала над своєю старою квартиркою 
доти, поки не перетворила її на щось приго
ломшливе і абсолютно невпізнанне. Зараз 
вона робила знімки незрівнянних інтер'єрів, 
щоб надіслати їх яким-небудь оформлюва- 
чам, можливо, «Лорду і Тейлору» в Західній 
Хартфорд, а може, якійсь із невеликих не
давно створених нью-йоркських компаній, і 
спробувати влаштуватися там ученицею. Елі
забет відчувала, що в неї є оригінальні ідеї, 
які з часом будуть гідно оцінені.

Вона постояла на нічному холоді, поки 
голова її не полегшала і перестала стиска
тись, потім обережно залізла в машину, 
завела мотор і почала чекати, щоб він 
нагрівся; сидячи в машині, вона змерзла і 
майже протверезилася. Раптом її пройняв 
дрож, і вона подумала, що зовсім замерз
не, якщо і далі сидітиме в такому холоді. 
Елізабет вивела машину з стоянки на Четвер
те шосе, на пагорб і поїхала темною доро
гою від Фармінгтона додому. Великий мо
тор скоро нагрів машину, ставало дедалі 
тепліше й затишніше, і їй вже не було так 
холодно й тривожно. Крізь темряву вона 
пильно дивилася на дорогу і, схвильована 
цим вечором, відчувала то збудження й під
несення, то якесь заціпеніння й пригніче
ність. Напівдорозі додому шосе звузилось, 
стиснене заметами, звернуло в довгу темну 
алею, і Елізабет здалось, що вона потроху 
заглиблюється в якийсь нескінченний, покру
чений тунель. Вона немовби трохи задріма
ла, і в машині стало тихо-тихо, а потім враз 
дорога стала страшенно широкою, знову за
миготіли вогні. Елізабет різко випросталась і 
побачила, що вона вже дома, в Хартфорді. 
Хоч вона і раніш дрімала за кермом, поки 
що все кінчалося щасливо. Машина ткнула
ся в замет, і Елізабет поспішила додому. 
Через п'ять хвилин вона вже міцно спала, 
прямо в комбінації, на своєму величезному, 
мало не на всю маленьку спальню, ліжку. В 
стінній шафі, погойдуючись на вішалці, щось 
ніби шепотіла, торкаючись дверцят, її чу
дова сукня. Цей шелест і дзенькіт вішалки 
— «тін-тін-тін» — були останніми звуками, 
що їх вона почула, перш як заснула.

Фармацевтична фірма, в якій Ларрі пра
цював агентом, випускала два основні ліку
вальні засоби: таблетки від головного болю
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і мазь від геморою, однак назва останньої ні 
разу не осквернила вуст Елізабет, яка від
мовлялась визнавати ТТ існування і, говорячи 
про фірму, завжди вживала лиш її імпозант
не найменування. Ларрі об'їжджав підвідом
чу фірмі територію на півдні Нової Англії, а 
«Лабораторії Фербенкса» платили йому за 
це сім з половиною тисяч на рік, забезпечу
вали машиною і регулярною допомогою з 
головного управління. За тиждень до різдва 
Ларрі порадили не утруднювати себе поїзд
ками, аптекарі в цей час майже нічого не ку
пували, готуючись до січневого застою. Він 
неохоче взяв тижневу відпустку: вимушений 
відпочинок відчутно бив його по кишені. Ко
ли йому трапилась нагода попрацювати про
давцем у книжковому магазині, де в цей час 
спостерігалося пожвавлення, він з радістю 
скористався нею і загріб непередбачену сот
ню.

Роздрібна торгівля книгами сподобалася 
йому куди більше за гемороїдні поїздки, а 
власник магазину заявив, що у нього ще ні
коли не було такого спритного й кмітливого 
помічника. Наприкінці тижня він сказав Лар
рі, що охоче взяв би його назавжди, якби 
мав змогу як слід платити. Але він міг за
пропонувати Ларрі не більше як вісімдесят 
п'ять доларів на тиждень з невеликими над
бавками в перспективі, якщо торгівля йтиме 
успішно.

Звісно, Ларрі не міг погодитись на такі 
умови, він втрачав на цьому машину і бли
зько трьох з половиною тисяч на рік, а Елі
забет і чути про це не хотіла. Вона говорила, 
що вони й без того ледве тримаються на по
верхні на ті десять тисяч, що їх заробляють 
удвох. Як же вони житимуть, одержуючи на
багато менше? Йому довелось визнати, що 
вона має рацію і сперечатись безглуздо. Але 
ж як подобалась йому та робота! Він упорав
ся б і з замовленнями, і з рахунками, і з віт
ринами, а хазяїнові залишилося б тільки 
зміцнювати особисті зв'язки на місцевому 
ринку.

Ех, коли б він мав хоч невеликий капіта
лець, ну хоч тисяч п'ятнадцять! Власник 
книжкового магазину хотів розширити діло і 
радо взяв би гідного компаньйона. Але гро
шей не було. І все таки Ларрі не заспокою
вався, він вирішив прослухати які-небудь 
комерційні курси і, закінчивши їх, втекти 
не оглядаючись від геморою і головного 
болю. В їхньому місті нічого путнього не бу
ло: Нью-Йорк — ось куди він поривався. В 
Нью-Йорку не менше десятка подібних за
кладів, де до послуг охочих існує чортзна- 
скільки всіляких курсів; якщо він потрапить 
у Нью-Йорк, вже зуміє вибрати те, що йо
му треба.

На сотню, зароблену в книжковому мага
зині, він купив Елізабет різдвяний подарунок. 
Елізабет не дозволяла ставити на полиці йо

го книги: все це були або підручники, або 
якісь обшарпані потвори в паперових обкла
динках. А їй потрібно було кілька (саме кіль
ка!) гарних оправ, продумано розміщених 
на полицях, які «вписалися» б в її інтер'єр. 
Він обійшов букіністичні крамниці і роздо
був чотири книги: «Ньютон про пророцтва», 
нариси Ріда1 про активні сили людини, Оссі- 
ан1 2 і листи Джуніуса3. Він попросив почис
тити їх, підновити золоте тиснення, і книги 
заблищали, мов новенькі.

їх доставили для нього в книжковий мага
зин. Він трохи затримався там після дев'яти, 
побазікав з хазяїном, сумно думаючи, що з 
вівторка йому знову доведеться без упину 
їздитй. Вони підрахували денний виторг, під
готували на завтра товар, підмели приміщен
ня, замкнули сейф і потягли за ріг пошту в 
чотирьох великих мішках. В кафетерії поряд 
з поштовою конторою вони випили по дві 
чашечки кави. Повертався Ларрі вже о пер
шій годині, несучи важкий пакунок з дорого
цінними книгами. Елізабет радітиме, він був 
певний цього. Це саме те, що треба для її 
полиць, і вигляд томи мали безперечно со
лідний. В глибині душі він підозрював, що 
вони скидаються на книги із реклами спирт
них напоїв, ті самі, що сяють пурпуром, син
ню і золотом і які ніхто ніколи не читає. Йо
му б не хотілося, щоб дружина потрапила в 
смішне становище, але він довіряв її смаку і 
здоровому глузду.

Він кинув пакунок на столик у вестибюлі і 
потер пальці, там де в них врізалася мотуз
ка. Було дуже тихо, горіла тільки одна лам
па, та, яку вони завжди залишали на ніч, з 
їхньої квартири не долинало ніяких ознак 
життя. Це здивувало його, бо машина Еліза
бет стояла на своєму постійному місці, а у 
вітальні він побачив світло. Звідкись здалеку, 
з горішнього поверху долинув плач дитини. 
Хвилинку він прислухався, жаліючи голодне 
маля. Потім тихенько постукав: він не взяв 
з собою ключа.

— Елізабет, — чітко вимовив він, — відчи
ни мені.

Він вирішив, що вона замкнулась від бан
дитів.

— Любонько, — тихо говорив він, — це 
я, Ларрі, відчини мені, чуєш?

У відповідь ні звуку.
«Не могла ж вона розсердитись на мене,— 

подумав він, — адже я нічого такого не зро
бив». Він злодійкувато озирнувся і назвав її 
найінтимнішим з усіх її прізвиськ, якого на
певне не міг знати грабіжник.

— Пупсипончику,—сказав він тихо, і трохи 
почервонів. Хоч би його ніхто не почув. — 
Пупсипончику, відчини, це я, Ларрі.

1 Шотландський філософ XVIII ст.
2 Твори раннього кельтського епосу.
3 Псевдонім невідомого англійського письменника, 

що писав на політичні теми.
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Він постукав сильніше, вся ця історія вже 
починала йому набридати, і він трохи злив
ся. Він згадав, що вона кудись їздила з Бет- 
сі Уоррен і ще кількома дівчатами, які ма- 
нірничали і виламувались майже так само, 
як Бетсі.

— Пупсипончику, впусти мене, будь ласка, 
ну, я тебе прошу.

Йому нараз спало на думку, що вона, пев
не, п'яна як чіп; Бетсі Уоррен з подружка
ми викликала в нього зараз огиду.

Його ніжні кликання луною розляглися у 
вузькому вестибюлі. В квартирі навпроти 
Френсіс Розбері і його дружина дуже доб
ре чули і цей його дурний шепіт і стукіт. 
Звичайно вони лягали одразу ж після оди
надцятої, але сьогодні по третій програмі 
йшла «Відпустка містера Х'юлота» і вони не 
могли собі відмовити в такій приємності. О 
пів на першу, однак, вони вирішили, що да
лі сидіти вже неможливо. У Френсіса на столі 
лежала ціла купа законопроектів, завтра їх 
треба було переглянути, і він не міг більше 
стомлювати очі. Він уже надів халат, коли, 
стоячи в передпокої, почув, як зайшов Лар- 
рі і почав благати, щоб йому відчинили. Сті
ни були зрадливо тонкі, Френсіс аж ніяк не 
збирався підслухувати ці ніжності, подібні 
речі для нього давно вже не існували. Його 
коробило від самої тільки думки, що чоло
вік, хай навіть на десять років молодший за 
нього, може серйозно називати жінку пуп- 
сипончиком. Свою дружину він називав «Па
ула», а поза очі «моя дружина» або «місіс 
Розбері». І лише дуже-дуже рідко, коли од
ному з них щось нагадувало про їх померлу 
дитину чи про той очевидний факт, що дру
гої у них не буде, він, бувало, говорив їй 
«люба».

Френсіс роздратовано перебирав китиці 
халата, йому неприємно було стояти тут і 
мимоволі підслухувати, що долинало з вес
тибюля. Тепер стукіт лунав голосніше, Френ- 
сісу здалось, що в ньому звучить відчай. Він 
нізащо так не запобігав би, навіть перед та
кою жінкою, як місіс Лавлейс; зустрічаючись 
з нею у вестибюлі, Френсіс намагався ігно
рувати її, він не дивився на неї і квапливо 
шмигав у свої двері. «Сука, — думав він, — 
от сука, примушує його платити втрйдоро- 
га». Із спальні почувся голос Паули.

— Хто там стукає? — сонно запитала вона. 
— Це не Ларрі?

— А хто ж іще? — огризнувся Френсіс. І 
додав, притишивши голос: — Вона його не 
впускає.

— Вона, певне, заснула, — резонно заува
жила Паула. — Хай він подзвонить їй по на
шому телефону.

«Це вона порадила», — думав Френсіс, 
розчиняючи двері, щоб покликати Ларрі.

Він одразу зауважив понуро похилені плечі 
і переляк, приховуваний за хлоп'ячою по
смішкою.

— Забули ключ? — співчутливо запитав 
він. — Можете подзвонити по нашому теле
фону.

Йому було неприємно дивитись Ларрі в 
очі, і все-таки він не міг одвести погляду.

— Ваша дружина, напевне, заснула.
— Так, звичайно, — відповів Ларрі і зняв 

із столу пакунок з книгами.
— Було б жаль, якби вони пропали, — 

промимрив він, лаштуючи їх поряд з теле
фонним столиком.— Спасибі, Френсісе, спо
діваюсь, я вас не розбудив.

Паула озвалася із спальні:
— Ми ще не спали, Ларрі, ми тільки готу

вались.
— Привіт, Пауло, — ледве вимовив він.— 

Я на хвилинку.— Він набрав номер, і за сті
ною голосно задеренчав телефон.

— Він на нічному столику, біля ліжка, — 
сказав Ларрі. — Якщо вже вона і цього не 
почує, значить, її зовсім розвезло. — Він хи
хикнув. — їздила з дівчатами із своєї школи 
на якусь вечірку. Певен, що вона там пила 
джин, дурепа.

Телефон деренчав.
—Хай собі дзвонить, — сказав Френсіс 

збентежено. — А ви ідіть і знову постукай
те.

Ларрі загрюкав у двері, і врешті у квар
тирі почувся якийсь шум, телефон замовк. 
Френсіс вчепився в трубку.

— Місіс Лавлейс, — він говорив досить 
гостро. — Почекайте хвилинку, тут ваш чо
ловік.

Він передав трубку Ларрі.
— Елізабет? Елізабет? Це я, Ларрі. Та ні, 

це я, твій чоловік. А, хай тобі, та прокинься 
ж, Ліз, це я. — Голос його став пронизли
вим. — Ну, прокинься ти, нарешті. Пові
сила трубку, — сказав він, обернувшись до 
Френсіса.

— Дзвоніть знову.
— Страх як не хочеться її турбувати. Спро

бую через вікно.
— Та вона вже прокинулась. Подзвоніть 

ще раз.
Він подзвонив іще, і нарешті вона прочуня

ла, викотилась із ліжка й пішла до дверей. 
Френсіс її не бачив, та від самої тільки дум
ки, що вона роздягнена, у нього потемніло 
в очах.

— На добраніч, Ларрї, — лицемірно про
мовив він і зачинив двері.

«От наволоч, проноза, — думав Ларрі, 
підходячи до своїх широко розчинених две
рей, — лізе з своїми порадами, наволоч, і 
книги я там залишив, ну, та полежать поки 
що в них». Ліз стояла перед ним, злегка 
похитуючись, він поклав руки на її вузькі
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стегна і відчув крізь прозору тканину сороч
ки їх чудесне тепло. І жадібно поцілував її, 
вдихаючи слабкий запах джину.

— Ти подумай тільки, — говорив Френсіс, 
щулячись у ліжку, — ти тільки подумай, до
зволяти отак знущатися з себе. Я б ударив 
її ногою в живіт, ось що б зробив я.

Паула зітхнула Гпромовчала.
— Мені було так незручно за нього, що я 

просто не міг дивитись на нього, — він за
думливо глянув на неї. — Як ти гадаєш, чо
му їй все сходить з рук?

— Та він її просто обожнює! — раптом 
вигукнула Паула. — Просто зворушує таке 
ставлення до неї.

— Телепень, — промовив Френсіс, відчу
ваючи душевний спокій, бо знайшов, нареш
ті, потрібне визначення. — Ніколи не полюб
ляв цього слова, але саме так це і зветься: 
телепень. Вона ним крутить, а робити це 
ніхто не має права. — Він хотів був почати 
дискусію про форми категоричного імпера
тиву, та вирішив, що вже пізно. У спальні 
було холодно; у нього боліли очі; всі ці дні 
він дуже багато працював.

Френсіс мав тридцять чотири роки, Пау
ла — стільки ж, та вони неоднаково швидко 
втрачали свої ілюзії. Він був солідним ком
паньйоном великої адвокатської контори на 
Перл-стріт і обіймав посаду головного посе
редника в будівельних справах у законодав
чому органі штату. Та він не був абияким 
службистом: Френсіс пишався тією послі
довною незалежністю, якою завжди відзна
чався його спосіб життя. Він був великий лю
битель докласичної музики вісімнадцятого 
століття, творів Телемана, Гассе, «англій
ського» Баха — Абеля. Йому належав 
єдиний в країні примірник великого твору 
Сальєрі «Ассур, цар Ормузу», Френсіс ста
ранно переписував його у віденському ар
хіві, поки Паула невтомно ганяла містом.

Та обставина, що у них не було дітей, то 
радувала подружжя Розбері, то завдавала 
глибокої скорботи. Єдиним обов'язком Пау
ли було дбати про Френсіса. Вона тримала в 
порядку його рукописні ноти і пластинки 
(Френсіс назбирав їх тисячі), витирала з них 
пил, полірувала до нестерпного блиску 
квартиру і при цьому встигала стежити за 
тим, що робиться навкруги. Адже саме во
на через три-чотири тижні після різдва по
мітила зникнення Елізабет Лавлейс. Звичайно 
жінки майже щодня зустрічались у вестибю
лі і крадькома обмінювались критичними 
поглядами, кожного разу знов і знов пере
конуючись у перевагах власного розуміння 
елегантності.

Елізабет обклеїла кухню шпалерами із 
зображенням обвитої плющем цегли. На сті
ні вона розмістила довгий ряд мідних каст
рульок і сковорідок, над сковорідками ви

сів велетенський стінний годинник, зробле
ний у формі кишенькового.

Паула знала, що всі ці штуки можна поба
чити у оформлювачів, і старанно уникала їх. 
Сама вона купувала в скупці старі меблі й 
заново оздоблювала їх, — секретери, старо
винні крісла, комоди. Вона малювала кар
тини і вставляла їх в рами, час від часу роз
добувала десь якийсь малюнок чи акварель, 
і житло подружжя Розбері не було схоже ні 
на чиє інше.

Одвідуючи одна одну, Елізабет і Паула по
водилися як дикі, але обережні звірята, що 
досліджують незнайомі оселі, і кожній зда
валось, що чужа нора невпорядкована і опо
ряджена без смаку.

Минуло близько трьох тижнів, а суперни
ця не з'являлась у вестибюлі; Паула почала 
непокоїтись, і її неспокій передався Френсі- 
су. «Задушив він її, чи що», думала Паула, а 
Френсіс, який умів читати думки дружини, 
говорив собі, що не засудив би його за це, 
навпаки, охоче взявся б захищати. Подруж
жя Розбері було досить непримириме до 
бідолахи Елізабет, яка перебувала в цей час 
в Нью-Йорку і докладала всіх зусиль, щоб 
влаштуватись десь на роботі.

Ларрі щиро благословив дружину на цю 
поїздку, мало того, він її навіть умовляв. Во
ни обоє відчували (у Елізабет це відчуття 
було гостріше), що коли їй пощастить знай
ти собі в Нью-Йорку якусь вигідну роботу, 
їм слід рискнути, і родичі не матимуть при
воду гудити їх. Вона поїхала в грубошерс- 
ному оливково-зеленому светрі з капюшо
ном, чорних брюках, що обвисли, і з ста
ранно розпатланою зачіскою. Весь січень і 
лютий вона простовбичила з захопленим і 
благальним виразом обличчя на різних ма
леньких виставках, а бідний Ларрі їздив тим 
часом по північно-західному Коннектікуту, 
кожного вечора приглушуючи в собі неба
жання повертатись в порожню квартиру.

Дякувати богові, вона хоч дзвонила йому 
разів три-чотири на тиждень. Як правило, в 
цей час він вкладався спати, бувало, вже й 
спав. Вона ночувала в подруги, зрідка гостю
вала по кілька днів у тітки. Про повернення 
в Хартфорд Елізабет не згадувала й словом, 
адже вони приготувались до жертви.

— Я скучила, коханий мій, — шепотіла 
вона в трубку. Якщо вона дзвонила від тіт
ки, її голос ледве долітав до нього.

— Говори голосніше! — нетерпляче кри
чав він і чув у відповідь її хихикання.

— Як же голосніше, коли говориш «я ску
чила, коханий»?

Під час цього базікання у Ларрі так трем
тіли руки, що він впускав у ліжко сигарету і 
марнував безцінний час, розшукуючи недо
курок.
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— Коли ти приїжджаєш? Нічого путнього 
не знайшла?

— Ой, Ларрі, у мене вже дещо накльовує
ться. Адже ти знаєш Енн і Майкла Дешлерів?

— Звичайно!
— Любчику, вони мають намір відкрити 

магазин і хочуть взяти мене помічницею.
— А платити вони будуть?
— Спочатку, мабуть, ні.
— Ми не можемо на це пристати.
— Ну, доларів тридцять п'ять на тиждень 

вони мені, певне, дадуть.
Ларрі повеселішав.
— Якщо я доб'юсь переводу, то ми викру

тимось. На місяць виходить сто сорок. Цьо
го вистачить на квартиру.

— То ти приїдеш, коли я зароблятиму на 
квартиру?

— Ой, рідна, я приїду, що б там не було. 
— «Цього не слід говорити»,— майнуло у 
нього в голові. — Приїжджай в суботу, га
разд?

— Боюсь, у мене нічого не вийде, любий. 
Приїжджай сам!

— Гаразд, — відповів він. — Приїду. На 
добраніч, — промовив він, весь завмираю
чи при самій думці про суботній вечір.

Вона хмикнула.
— Ти повинен побачити мене сьогодні уві 

сні, — наказала вона.
Він уже зовсім засинав, а Елізабет все не 

йшла йому з думки. Ларрі згадав, як через 
кілька днів після весілля, прокинувшись від 
нічного холоду, він виявив, що його задубі
ла рука звисає з-під ковдри. Він машиналь
но сунув її під ковдру, і його заледеніла до
лоня лягла на голий живіт Елізабет. Він ду
мав, що вона заверещить, але вона лише 
сонно поворушилась і, прокидаючись, зітх
нула так ніжно й солодко, що його й тепер 
кожного разу кидало в жар на саму згадку 
про це.

Наприкінці тижня він поїхав у Нью-Йорк, 
наступного — знову, а потім йому довелось 
стільки їздити в справах фірми, і він так 
змучився, що аж три тижні не міг туди ви
братись. З тижнів непомітно виростали мі
сяці, він і оком змигнути не встиг, як наді
йшов кінець лютого. Прокинувшись якось 
уже в кінці зими, він побачив, що за ніч на
мело дюймів чотирнадцять снігу. Це означа
ло, що відкопувати машину доведеться не 
одну годину. Ларрі вирішив, що він зали
шиться вдома і як слід відпочине, може, на
віть проваляється в ліжку години до дванад
цятої, а потім піде і трохи попрацює лопа
тою. Але він так звик вставати о пів на вось
му, що вже не зміг заснути. Крім тієї вузень
кої смужки, на якій він лежав, постіль була 
просто крижана — коли він простягав руку 
чи ногу трохи далі, то зараз же відсмику
вав, щось бурмочучи собі під ніс. Нарешті 
він устав і почав безцільно тинятися по квар

тирі. Ранок тягсЯ страшенно повільно, самот
ність гнітила дедалі більше. Він заглянув у 
холодильник, але знайшов там лише сухий 
шматочок сиру і зморщений лимон. Отже, 
щоб поснідати, йому доведеться виходити 
на вулицю. Нарешті він одягнувся, умився, 
провів гребінцем по розпатланій чуприні — 
поголитись йому і на думку не спадало — і 
вийшов у вестибюль шукати галоші. У вес
тибюлі стояв Френсіс Розбері і уважно роз
глядав щось, висунувши голову в парадні 
двері. Побачивши Ларрі, він здригнувся, на
че його застукали на гарячому.

— Пошту сьогодні не приносили, — спо
вістив він жовчно. — Сміх та й годі. «Ні дощ, 
ні град, ні сніг, ні холод не зупинить цих 
швидких кур'єрів, які кожного ранку вихо
дять на свої щоденні маршрути». Ха! Впаде 
дощова краплина, і поштова контора на два 
дні припиняє роботу.

Ларрі визирнув з парадного, щоб побачи
ти поштову скриньку.

— То правда, — погодився він. — Не при
ходив ще і, певне, вже й не прийде. — Він 
мимоволі зітхнув. — А я так чекав листа! —
І зразу ж прикусив язика, бо Френсіс рап
том якось дивно витріщив очі, а потім за
плющив їх. — Як би то не було, — збенте
жено пробурмотів Ларрі, — піду роздобу
ду щось поїсти.

— Зайдіть перекусите в нас, — квапливо 
запропонував Френсіс.

— Спасибі, Френсісе, але, мабуть, не варт. 
Мені треба дещо взяти в аптеці, а заразом 
зайду в бакалійну крамницю — а раптом 
Елізабет приїде ввечері. — Вона не збирала
ся приїжджати, та Ларрі не вважав за по
трібне тримати Френсіса в курсі своїх справ.

— Ми її так давно не бачили, — жалібно 
сказав Френсіс. — Сподіваюсь, вона не 
хвора?

— Ні, — коротко відповів Ларрі. — Не 
хвора. — В думці він відповів зовсім інакше. 
Абсолютно ні до чого розповідати цим Роз
бері про свої справи. Хай собі думають, що 
хочуть.

— Сподобались вашій дружині книги?
— Які книги?
— Адже ви їй дарували на різдво якісь 

книги, ті, що залишали тоді в нас?
— Ах, ці! Ну, звичайно. — Насправді ж 

Елізабет майже не звернула на них уваги. 
Ларрі поставив їх на полицю вже після її 
від'їзду. — Вона була в захваті, — збрехав 
він. — Ну, я піду.

— Може, ви зайдете якось до нас пообіда
ти? — Френсіс мало не сказав, що Ларрі, 
очевидно, почуває себе зараз страшенно са
мотнім, та вчасно стримався. Стоячи в две
рях, він довго дивився услід Ларрі, потім су
мовито повернувся і зайшов у свою кварти
ру. Френсіс ненавидів зиму; в такі дні він 
почував себе дідом.

Н і



Сидячи в кріслі у вітальні, він прислухався 
до того, як ниють кістки, — здавалось, він 
навіть чує, як вони стукаються одна об одну. 
Зайшла Паула, яка вивчала кухонну книгу 
для гурманів. Кинувши швидкий погляд на 
чоловіка, вона вирішила утриматись од роз
мов. «Френсіс не в настрої, — стурбовано 
подумала вона. — Чого б то, цікаво?» Коли 
йому доводилось сидіти цілий день дома, 
він ставав похмурим, інколи просто нестерп
ним. Але Паула вивчила перебіг цих його на
строїв краще, ніж він сам, і їй легко було 
уникати відкритої сварки. Вона приготувала 
ленч: миска дуже гарячого лущеного гороху 
і суп з беконом, подала його на стіл і поча
ла чекати, поки Френсіс пояснить їй, чого 
він надувся. Він завжди так робив, коли вона 
мовчала досить довго.

Він похмуро бовтався ложкою в супі, то 
опускав її, то витягав, ніби йому зовсім не 
хотілось їсти. Суп був його улюблений. — 
Френсіс любив гарячі супи. Гарячий суп, ка
зав він, вселяє в людину впевненість, що во
на стежить за собою, в цих супах є щось 
цілюще.

— Б'юсь об заклад, що вона його покину
ла! — вигукнув він нарешті з обуреним ви
глядом.

Не було потреби питати, кого він має на 
увазі.

— Я його зустрів сьогодні у вестибюлі, — 
буркнув Френсіс. — Вигляд жахливий. Об
личчя сіре, неголений, волосся скуйовджене. 
Нещасний хлопець, жалюгідний недотепа!

— її і справді щось не видно, — озвалася 
Паула. Досі вона остерігалась робити які-не- 
будь висновки, хай навіть найочевидніші, від
даючи право першості чоловікові; про Френ- 
сіса говорили, що він неперевершений май
стер збирати показання свідків і провадити 
перехресні допити. — Поки вона продавала 
ці свої холодильники, я її бачила мало не 
щодня. Де ж вона зараз, цікаво?

— В Рено, — похмуро відповів Френсіс.— 
Або в Мексіці, оформляє одне з своїх швид
кісних розлучень, повія. Я її давно розкусив. 
Я знав, що вона щось таке утне.

Паулі хотілось запитати чоловіка, за що 
він так не любить місіс Лавлейс, але вона 
знала, що правду він їй не скаже, а бачити, 
як Френсіс намагається обманути самого се
бе, було нестерпно, і вона промовчала.

— Не знаю, за що я її так не люблю,— 
заговорив Френсіс, налякавши тим самим 
дружину, — але я нізащо, ні за які блага на 
світі не погодився б знову стати молодим.— 
Він сумно посміхнувся до Паули. — Серед
ній вік має багато переваг.

— Ну, ми ще не середнього віку, — спро
бувала підбадьорити його дружина. — Ро
ків десять з цим можна почекати. Тридцять 
чотири — то зовсім небагато.

— Цілком досить для того, щоб висохну-

•
ти, — відповів Френсіс. На нього часом та
ке находило, якась потреба самобичування.

— Цікаво все-таки, де вона? — трохи пе
регодом спитала Паула.

— Рено, — повторив він. — Або Мексіка.
— А може, він замурував її в погребі? Ад

же її давно вже не видно. — Вони обміня
лись сумними поглядами. — Який же час 
мусить минути, — сказала вона, висловлюю
чи думку, що майнула у них в голові, — 
який же час мусить минути, поки сусіди поч
нуть, нарешті, помічати і розпитувати? Мі
сяць, два, а потім приходить інспектор.

— Він її й пальцем не торкне, ти ж сама 
сказала, що він її просто обожнює.

— Може, саме це його й підштовхнуло,— 
Паула сама не знала, чи вірить вона в те, що 
каже.

— Бо «кожний, хто на світі жив, коханих 
убивав»1? Все життя був переконаний, що в 
цих словах нема й краплини правди, та й 
зараз так думаю. Вона живісінька, будь пев
на, такі завжди залишаються цілими.

— Мабуть, що так, — згодилась Паула, і 
вони взялись за свій миротворчий суп, вби
раючи його цілюще тепло.

Він ніяк не міг розібратись у тих складних 
відчуттях, що їх викликали в ньому сусіди — 
жадоба крові і водночас прагнення усе зро
зуміти і простити. Коли він думав про Еліза- 
бет, у нього завжди виникало слово «пар
шивка», і він тут-таки починав аналізувати 
свої почуття, щоб зрозуміти — звідки воно? 
Він знав, та й Паула, очевидно, знала, що ко
ли в нього стискається горло і калатає серце 
через жінку на зразок Елізабет, то причина 
цього зовсім не округлі форми, а її ду
рість, така чисто дитяча відсутність здоро
вого глузду, що в нього просто паморо- 
чилася голова, коли він думав про те са
мозабуття, яке вона обіцяла. В нього мож
на було кинутись і забути про все — ні від
друкованих на мімеографі законопроектів, 
ні погоні за рукописними нотами, тільки 
шльопанці, тискання і хихикання, сварки і 
примирення, коли не розмовляєш цілісіньки
ми днями і вмираєш від бажання заговори
ти, дикі очі і телячі ніжності.

Він раптом гостро усвідомив, як ненавидів 
усе це, як тікав від цього, як вимуштрував у 
Паулі її олімпійський спокій. Слава майстра 
перехресних допитів була, мабуть, не ду
же придатною зброєю для любовних поє
динків. «Не забувай, будь ласка, у мене теж 
є почуття», — не раз сварливо говорив він 
дружині.

Він не міг тримати свої думки під спу
дом, не мав наміру розкаюватись у них, жах 
охоплював його, коли він думав про Ларрі, 
що так пасивно піддався безрозсудності

1 Рядок із «Балади Редінгської тюрми» О. Уайльда.
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дружини. «За такі вибрики я б тримав її на 
цепу», — майнуло у нього в голові. Ця дум
ка видалась йому кумедною. Паулу ніхто не 
прив'язував би, щодо неї такі дії не були 
потрібні. Це були абсолютно несумісні по
няття. Паула зроблена зовсім з іншого тіста, 
ніж Елізабет, вона мала рідкісний, як на жін
ку, здоровий глузд. Коли вони одружились, 
вона ще не була такою розважливою, але те 
саме він міг сказати й про себе. Особливою 
яскравістю Паула не відзначалась і раніше, 
зате вона живий доказ всемогутності гарно
го вбрання; вона добре збереглась і довго 
ще збережеться, незворушна і струнка.

Вона пішла на кухню за кавою, потираючи 
чоло зворотним боком долоні — від напру
жених думок у неї заболіла голова. ї ї  охопи
ла якась неясна тривога за чоловіка, жаль 
до нього. Всякі дрібниці так діють на нього. 
Мабуть, він і сам не знає, — Паула була пев
на цього, — чому його так тягне до тієї ма
ленької Лавлейс. Саму Паулу це аж ніяк не 
зачіпало, хто-хто, а вона вже не стала б зава
жати йому впиватись якоюсь далекою від 
дійсності невдоволеною пристрастю, поки 
об'єкт її перебуває десь у Мексікр-Сіті. Тй 
страшенно хотілося, щоб Френсіс знайшов 
собі хоч якусь радість, але він не знаходив 
собі радості, не давала йому її ні робота, ні 
захоплення музинЬю, ні дім, ні відпустка, ні 
дружина. Його вже не тягло до неї, в свої 
обійми вона кликала його не силою жаги, а 
силою розуму, і слід віддати йому належне 
— кожного разу, як у неї виникала ця дум
ка, він, посміхаючись, підкорявся.

«Ні, я не така приваблива, як вона, особли
во, якщо уявити нас роздягненими, — чес
но призналась собі Паула. — Там, де в неї 
округлості, у мене самі кістки, і груди у ме
не вже трохи обвисли, а в неї тугі і пружні; 
ну й що з того? Через двадцять років це бу
де вже однаково, а в бідолахи Ларрі тим ча
сом трохи подадуться нерви, і він вже не бу
де таким лагідним. Чоловікам потрібні дру
жини такі, як я, яких надовго вистачає; ці ля
лечки, гарні, поки молоді, а після тридцяти 
вже нікуди не годяться». Вона спробувала 
уявити, що чекає Ларрі, і що — Френсіса, і 
відчула гордість за себе. В п'ятдесят років у 
одного буде повноцінна дружина, а в іншого 
хвора лялька. «Ну, а врешті,— чесно, запи
тала вона себе, — що ж усе-таки краще — 
мій довгий шлях чи її короткий? Те, що ми 
маємо, це наше і нашим залишиться, а за це 
варто піти на тимчасові втрати». Вона опек
ла пальці запальничкою і повернулась до 
вітальні.

— Як це люди можуть пережити розлучен
ня? — накинувся на неї Френсіс, коли вона 
сіла. — Навіть якщо вони не мають дітей? — 
Почувши свої слова, він хворобливо змор
щився і винувато глянув на неї. Кожного ра
зу, коли мова йшла про дітей, вони були вті

ленням доброти і такту одне щодо одного; 
вони навіть подумували про усиновлення. 
Він помітно почервонів. — Звідки береться 
стільки розлучень? Я знаю тільки трьох чи 
чотирьох розлучених, і всі вони присяга
лись мені, що це справжнє пекло, і вони ні
защо не пішли б на це знову. А як вони ви
терпіли першого разу? І, взагалі, на чию до
лю випадають всі ці розлучення?

— Очевидно, є якась група професіона
лів, — сказала Паула. — От вони і дають оцю 
середню кількість.

— Розлукомани?
— Саме так, люди, яким взагалі не слід 

одружуватись, щось на зразок алкоголіків.
— Ти думаєш, і місіс Лавлейс одна з них?
— Можливо. Він безперечно вскочив у 

халепу, бідолаха.
— Це страшно, — промовив Френсіс. — 

Це якийсь кошмар.
Вони спробували уявити собі, до чого до

ведуть суспільство ці люди — безповоротні 
втрати, неминучий занепад і крах.

— Як можна бути такими безвідповідаль
ними? — обурився Френсіс-мораліст. — За
водять дітей, а потім роздирають їх на час
тини, духовно.

— Якщо говорити чесно, — зауважила 
Паула, — то дітей у Лавлейсів нема.

— Але цілком могли б бути. Абсолютно 
певен, що вони не завдають собі клопоту і 
не бережуться. Вони б завели дитину й оком 
не змигнули.

— Як і більшість людей, — сказала Паула, 
раптом піддаючись пориву безсторонності.

— Ми б так не зробили,— вів своєї Френ
сіс. — Та ми й не робили так. — Його рап
том різонув гострий біль. — Пробач, люба, 
я не хотів.

— Нічого, нічого.
В кінці зими почались снігопади, і вони 

змушені були сидіти в своєму старому ба
гатоквартирному будинку, хоч радо проміня
ли б його зараз на що завгодно. Ларрі, як і 
раніше, не давав їм спокою, і вони наміря
лись були знову запросити його пообідати, 
але подібне запрошення мало б такий по- 
кровительський і настирливий вигляд, що 
вони передумали; та й сам Ларрі не давав 
їм для цього ніякої зачіпки. Він схуд, почор
нів. ставав чим далі неспокійнішим, старшим, 
він уже був схожий тепер скоріше на їхнього 
ровесника, ніж на хлопчака, інакше кажучи, 
це був чоловік, який скуштував, почім фунт 
лиха. З його квартири весь час долинали ог
лушливі звуки симфонії «Новий світ», яку 
Ларрі програвав на своєму фонографі.

— Сьогодні вранці я помітила в нього на 
підвіконні цілу батарею пляшок з-під віскі,— 
повідомила Паула.

— Невже він п'є, щоб забутися?
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— Не знаю, — відповіла Паула. — Але 
пляшки стоять.

Вони і далі плели свою версію, будуючи 
сюжет так, щоб ненавидіти й зневажати Елі- 
забет і поблажливо жаліти бідолаху Ларрі. 
Ставили крапки над кожним «і», зводили раз 
за разом новий наклеп на своТх сусідів.
І почували себе дуже затишно й життєра
дісно, поки якось в суботу не наштовхнулись 
на Лавлейсів у вестибюлі. Цілий день танув 
сніг, і на землі навколо дому темніли плями 
рідкої грязюки і торішньої трави. Всюди 
дзюрчала вода. О першій годині дня Розбері 
вирішили проїхатись у центр, не для того, 
щоб купити там щось, а просто провітритись. 
Зайшовши у вестибюль, вони почули глухий 
удар, і двері сусідньої квартири розчини
лись. Задкуючи, звідти вилетіла Елізабет і 
гепнула на підлогу біля самісіньких їхніх ніг. 
Вона була цнотливо закутана в широченний 
купальний халат, під яким нічого не було. 
Перед Френсісом мелькнули на секунду її 
стегна кольору слонової кості, і він квапливо 
відвернувся. Вона дивилась на них знизу, во
ни на неї зверху.

— Ми боролись, — по-дурному ляпнула 
вона.

У дверях став Ларрі, він був одягнений 
і виглядів цілком нормально.

— Ради бога, піди одягнись, — заговорив 
він щасливим голосом. — Привіт, Френсісе, 
привіт, Пауло.

— Привіт, — озвались вони.
— Елізабет вам ще нічого не розказува

ла? Вона працюватиме в Нью-Йорку у 
оформлювачів. Цілу зиму шукала роботи. 
А мене переводять у Вестчестер. — Він зда
вався таким щасливим, що Розбері трохи 
пом'якшали. — Хочете купити наш килим?

— Він до нас не влізе, — неуважно відпо
вів Френсіс, витріщившись на Елізабет, як 
на привид. Він був певний, що ніколи більше 
не побачить її.

Вона підвелася і соромливо загорнулась в 
халат.

— Може, нам і пощастить знайти підходя
щу квартиру, — промовила вона. — Але я 
купувала його для цієї. — Вона здригнулась.
— Я змерзла.

Ларрі жестом власника провів по ній ру
кою.

— Піди одягнись, — сказав він. — Нам ще 
треба з'їздити сьогодні в Нью-Йорк.

Обнявши одне одного за талію, щасливі, 
вони пішли додому. На порозі вони обер
нулись і, притиснувшись щокою до що
ки, подивились на Розбері. «До побачення»,
— протуркотіли вони. Потім зайшли в квар
тиру »зачинили двері.

Френсіс мало ногою не тупнув, такий він 
був схвильований. Круто повернувшись, він 
кинувся в свою квартиру і не виходив звідти 
до понеділка. Паула пішла за ним, гнана ці
лим роєм думок. Коли вона догнала чолові
ка, він уже сидів у кріслі, втупившись просто 
себе застиглими очима.

— Боролись! — сказав він. — О боже!
Паула відчула, що їй доведеться відшука

ти новий об'єкт для зневаги.
— Ти уявляєш? — наважилась вона нареш

ті.— Ми вигадали всю цю історію. Ми самі.
— Тй хотілося б насмішити його, та вона не 
знала як. — Вони просто чудо, — промовила 
Паула. Якби він хоч цьому повірив! — Ну, 
чого ти хочеш, Френсісе? — благала вона.

Він зосереджено гойдався в кріслі.
— Не знаю, — відповів він. — Я просто 

хочу, щоб мені було добре. — «Бам-м»,— 
грюкнуло крісло. — Невже тільки дурні лю
ди спокійні?

«Безтурботний» і «спокійний» — то були 
його магічні слова, його абсолюти; «безтур
ботність» і «спокій» — завжди жадані і не
досяжні об’єкти його поривань.

З  англійської переклали
Катерина КО РО ТКО ВА та Антоніна ГА РМ А Ш
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ЧАРЛЗ Р О Б Е Р Т С

В И З В О Л Е Н Н Я

'таборі Кабіно Кемп, про 
який ішла недобра слава, 
жив молодий красень-бик. 
На нього любо було глянути, 

такий він був гарний, поставний, але мав він 
одну ваду — був трохи дикуватий і завдавав 
хазяїнові клопоту. Темно-червоний велетень 
девонської породи, весь із м'язів і нервів, з 
широкими, міцними рогами, ходив у ярмі.

Його товариш по ярму, слухняний трудів
ник, був гордістю хазяїна. А наш красень, 
здавалося, був приручений лише наполови
ну. Іноді його манило повернутися на пасо
виська й вільно ходити скрізь із рідним ста
дом. У його серці жили спогади про росисті 
світанки, коли стадо паслося на солодких зе
лених пагорбах; про запашні трави й черв
неву спеку, коли всі бики заходили у воду в 
холодку під зеленими вербами. Він ненави
дів ярмо, ненавидів зиму, сумував і мріяв 
про вічне літо, про дикі пасовища. О, якби 
він міг повернутися туди!

Одного разу бика лишили неприв'язаним 
поруч його товариша. З погоничів поблизу 
не було нікого. Довгожданий шанс! Він заки
нув голову і з радісним ревом помчав до 
лісу.

За ним якийсь час гналися, а потім махну
ли рукою. «Бог з ним, — сказав хазяїн, — 
може, коли зголодніє, повернеться. Не бу
де ж він гризти глицю або плющ».

Бик швидко біг уперед, і незабаром табір 
лишився далеко позаду. Стомившись, він 
трохи уповільнив темп. Вечірній багрянець 
залив сніг на лісових просіках, невеличких 
галявинах і в видолинках. Зголоднівши, бик 
почав згризати несмачний мох зі стовбурів 
дерев, а коли зійшов місяць, забився в неви
сокі зарості, щоб там заночувати.

Та за кілька миль від цього місця на його

слід напав ведмідь. Напівдикий бик! Це буде 
легка здобич!

Місяць уже високо підбився в небі, коли 
принишкла тварина почула, що до неї на
ближається хижак. Бик не знав, хто це, але 
насторожено підвівся. Ведмідь стрибнув у 
зарості, не сподіваючись зустріти опір. З 
приглушеним ревом бик кинувся на ведмедя 
й притис його до землі. Відскочивши назад, 
знов напав на нього, й розгублений ворог 
був переможений. Поколений гострими ро
гами, він не мав уже сили для боротьби й ра
дий був би втекти, але при першій же спробі 
до втечі бик знову кинувся на нього й при
тис рогами до стовбура велетенського дере
ва. Ведмідь насилу врятувався, а бик з гідні
стю повернувся до свого лігва.

На світанку тварина, майже не відпочив
ши, рушила далі. Сніг дедалі глибшав, і нена
висть бика до зими все більше зростала. Він 
вийшов на схил гори, де багато років тому 
було вирубано сосни і зараз на їхньому міс
ці росли молоді берізки. Він об'їв із них 
усі дрібні гілочки, але й це його не задоволь
нило.

В міру того, як зростав голод, бик усе ча
стіше згадував про табір, але навіть сама 
думка про повернення була йому ненавис
на. Чуття підказувало напрям, і він упевнено 
йшов на південь; радісне биття серця пере
конувало його, що він іде в правильному 
напрямку.

Того дня на нього напала пантера. Вона ви
скочила з-за дерева й розірвала йому гор
ло. Бик кинувся під низьке віття й відбив 
злісний напад ворога. Пантера знову скочи
ла на дерево, а бик продовжував свій шлях,

Незабаром хода його ослабла, бо гострі 
ікла пантери глибоко поранили шию, і з неї 
текла кров, проте рішучість у великих дики»
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очах не згасала. Він не помічав і не звертав 
уваги на те, що сили почали танути. Радість 
свободи гнала його вперед, він зовсім забув 
про голод, та й підкріпитися тут не було чим, 
бо навкруги все було вкрите сірим і несмач
ним мохом.

Незабаром стежка привела його до струм
ка, що з тихим дзюрчанням пробивався 
з-під снігу й льоду. Далі він пішов повільні
ше.

Як тільки він щез, до струмка, нишком 
скрадаючись по темно-кривавому снігу, під
бігла пантера. Хитрий хижак очікував, коли 
кровотеча й голод зроблять своє діло і в 
жертви не залишиться більше сили для за
хисту.

Був пізній полудень. Бика опанувала без
межна радість, і він зовсім забув про відпо
чинок. Усю ніч він ішов крізь тремтливе мі
сячне срібло, крізь таємничий морок густого 
лісу, не звертаючи уваги на голод. І всю 
ніч з неослабною обережністю за ним скра
далася пантера.

На світанку знесилена тварина вийшла на 
берег великого засніженого озера. Через 
нього лежав його дальший шлях, і бик сту
пив на лід без будь-якого вагання. Де-не-де 
вітер здув із льоду сніг, але переважно сні
гова поверхня лишалася незайманою; на ній 
відбивався сизий, шафрановий і фіалковий 
відблиск світанку.

Приречений бик тепер ішов дуже повіль
но, кожен крок коштував йому великих зу
силь. Коли він пройшов уже більшу частину 
шляху через озеро, на узліссі з’явилась пе

реслідувачка й обережно визирнула з-за ку
ща. Кругла, кольору дубленої шкіри морда 
й люті зеленкуваті очі охопили всю широ
чінь озера й помітили на льоду бика. При
павши мордою до кривавого сліду, хижак 
рушив по ньому, спочатку повільною риссю, 
а потім швидкими стрибками.

Бик тим часом уже зовсім знесилів. Він 
упав на коліна, потім знову підвівся, трохи 
постояв і озирнувся. В очах йому потьмари
лося, але він усе ж таки побачив хижака, що 
йшов його слідом. До нього на мить повер
нулася колишня мужність: він обернувся,
опустив роги, щоб гідно зустріти ворога. Зі- 
бравціи всю силу, кинувся назустріч панте
рі, і вона нерішуче зупинилась. Але ноги під 
ним знову підломилися, і роги лише пробо
рознили сніг. Зі стогоном він звалився на бік. 
Пристрасне бажання дійти до чудесних па
совищ згасло в його очах.

Рвучким стрибком звір стрибнув на бика, 
й гострі зуби вп'ялися йому в горло. Але бик 
уже нічого не відчував.

Вгамувавши спрагу крові, пантера підвела 
голову, стала передніми лапами на бездихан
не тіло бика й оглянулася. Якби в снігово
му безлюдді хтось побачив цю картину, то 
і дикий звір, і його жертва видалися б йому 
лише чорною цяткою, що мріє в мерехтли
вій далині.

А в той час за багато миль від старого лі
су самотній бик стиха ревів у стійлі й нічого 
не їв, глибоко сумуючи за своїм товаришем.

З  англійської переклала  
А далія СТА ХО ВСЬКА
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Шостий з’їзд Союзу УРО із 1934 році.

СОРОК
СЛАВНИХ
Л І Т

I #
i .W / lb T V P H I зв'язки

Пригадуєте повість Короленка 
«Без язика»? її  герої переїхали 
через океан і висадились на аме
риканській землі.

«А тут от тобі іі земля, а що 
в ній? Всіх хто-небудь зустрічає, 
цілують, обіймаються, плачуть. 
Тільки наших лозишан не зустрі
чає ніхто, й доводиться їм са
мим шукати невідомої долі. А де 
вона?.. Куди ступити, куди по
ставити ногу й в який бік повер
нутися — невідомо. Стали наші, 
в білих свитках, у великих чобо
тях, в високих баранячих шапках

і з великими ціпками в руках,— 
з ціпками, вирізаними з рідної ло
зи над рідною річкою, і стоять, 
як загублені, і дівчина зі своїм 
клуночком тулиться до них».

Після багатьох пригод голов
ний герой повісті Матвій Лозин- 
ський, український селянин-бід- 
няк, емігрант з Волині, сяк-так 
влаштувавшись на американській 
землі, знову стоїть на березі 
океану. Разом зі своєю коханою 
він бачить, як підійшов до при
стані морський гігант, «і по міст
ках йшли сотні й десятки людей,

несучи сюди своє горе, і свої на
дії, і сподівання...

Скільки з них загине тут, в 
цьому страшному людському оке
ані?..

Матвію ставало сумно. Він ди
вився вдалину, де за синім сер
панком легкого туману рухали
ся на горизонті океанські вали, 
а за ними думка, як чайка, ле
тіла далі, на стару батьківщину... 
Він відчував, що серце його стис
кає сильна, пекуча печаль,,.

І він розумів, що це від того, 
що в ньому народилося щось но-
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ве, а старе померло або ще вми
рає. І йому до болю шкода було 
багато чого в цьому помираючо
му старому....

Поїхати... туди... назад... де 
його батьківщина?!. Ні, цього 
не буде: все розірвано, багато що 
померло і не оживе знову, а в 
Лозищах, в його хаті, живуть чу
жі. А тут у нього будуть діти, а 
діти дітей вже забудуть навіть 
рідну мову...

Він тяжко зітхнув і подивив
ся на океан...»

І цієї миті Матвій згадав одно
го із зустрінутих тут, у Сполуче
них Штатах, земляка — винахід
ника і революціонера, який казав 
йому: «У майбутньому суспільст
ві не буде вже ні панів, ні об
слуги, ні рабовласників з їх сміш
ними претензіями, ні рабів з їх 
заздрістю й ворожнечею...»

Силою художнього узагальнен
ня в образі двох людей —  самого 
Матвія і його коханої Ганни — 
письменник зумів показати поне
віряння перших українських емі
грантів, які прибули на американ
ську землю наприкінці минулого 
століття, їхню боротьбу за шма
ток хліба, пошуки роботи, нареш
ті сам процес перетворення їх з 
колишніх волиняків, львов’ян, пе- 
ремишлян, буковинців —  на жи
телів багатонаціональної і різно
мовної Америки. Матвій Лозинсь- 
кий розуміє, що нйзад він уже 
не повернеться. Почалося нове 
життя, його діти почуватимуть 
себе вже американцями, а може, 
й мову забудуть... Та не тільки 
про це говорить письменник. У 
свідомості Матвія залишаються 
слова винахідника про майбутній 
соціальний лад, за який треба 
боротися.

Минуло кілька десятиліть. За 
цей час українських емігрантів 
у самих тільки Сполучених Шта
тах стало близько мільйона. В 
першого покоління народилися ді
ти, з’явилися онуки. Сьогодні, в 
шістдесятих роках, уже три-чоти- 
ри покоління народжених на аме
риканській землі українців стали 
органічною складовою частиною 
корінного американського насе
лення. Дехто з молодшого поко
ління й справді не знає рідної 
мови, а з уст навіть старших ві
ком українців ви почуєте безліч 
англійських слів. «Офіс», «біз

нес», «стор», «кар» і десятки ін
ших слів ввійшли і в розмовну, 
і в друковану практику наших 
заокеанських земляків. Інакше й 
бути не могло. Та нас, українців, 
які живуть на своїй рідній зем
лі, зворушує те, що старе по
коління не тільки не забуло Ук
раїну, а й прищепило нащадкам 
любов до неї, почуття непоруш
ного зв’язку з рідним краєм, на
шу українську національну сві
домість. Ми говоримо тут, зви
чайно, про трудову еміграцію, на
щадків отаких Матвіїв Лозинсь- 
ких, а не про мерзенних націо
налістичних запроданців, вигна
них з Радянської України разом 
з їхніми хазяями, антантівськими 
інтервентами і гітлерівськими за
гарбниками. Щодо останніх, то 
дехто з них починає переоцінюва
ти свій шлях зради й злочинів, 
а їхні верховоди, всякі там бан
дерівські й оунівські «проводи», 
так і повиздихають на смітнику 
своїх імперіалістичних хазяїв га
небною смертю зрадників.

Ставши громадянами Сполуче
них Штатів, українські трудові 
емігранти зберегли любов до зем
лі своїх батьків. Усякий, кому до
водилося з ними зустрічатись там, 
за океаном, знає, яка це при
страсна, жагуча, палка любов. 
Важко зберегти спокій, коли у 
відповідь на твої розповіді про 
Київ або Львів ти бачиш, як де
сятки людей починають плакати

Михайло Ракочий.

— і чоловіки, і жінки. Так, на
певне, через багато років земля
ни на якійсь із далеких планет 
згадуватимуть рідну Землю.

Та не тільки пам’ять про Укра
їну об’єднує трудову еміграцію, 
хоча національна дискримінація і 
нерівність в США поширюється 
також і на емігрантів слов’янсь
кої та інших не англосаксонських 
національностей, а це викликає з 
їхнього боку природне бажання 
об’єднуватися в різні спілки. Ли
ше небагато українських емігран
тів пробилося до вищих верств 
американського суспільства, ста
ли бізнесменами, власниками під
приємств, експлуататорами. Пере
важна більшість як була, так і 
залишилася пролетарями, най
більш свідома частина з них 
об’єдналася в різних прогресив
них організаціях. Серед них і 
провадить роботу культурно-ос
вітня організація української тру
дової еміграції в США — Ліга 
американських українців. Нещо
давно в Нью-Йорку урочисто 
відзначено сорокаліття цієї про
гресивної організації. Але ще за 
три-чотири роки до її заснуван
ня почалися перші спроби об’єд
нання українських робітників. Це 
сталося не зразу ж після приїзду 
перших Матвіїв Лозинських, а 
років через тридцять, і на те бу
ли свої поважні причини.

Переважна більшість перших 
українських емігрантів і гадки 
не мала назавжди залишитися жи
ти за океаном. Ні —  пробути 
там. на заробітках, за якнаймен
ший час збитися на таку-сяку мі
німальну суму грошей, на яку 
можна було б купити собі на 
батьківщині клаптик земель
ки, повернутися додому, до 
залишених у Галичині або Буко
вині дружини з дітьми, і зажити 
більш-менш ситим життям — ота
кою була природна мрія абсолют
ної більшості емігрантів. І тільки 
після багаторічних випробувань 
вони, як отой Матвій, починали 
розуміти, що вороття додому вже 
немає. Хто виписував до себе 
сім’ю з «краю», як вони назива
ли рідні землі, а хто так і не 
зміг збитися на «тікет» (квиток) 
або «шіфскарту» для неї; відомі 
випадки, коли вже в повоєнний 
час на Радянську Україну при
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їжджали старі люди, що зустрі
чалися тут з дітьми й дружина
ми, яких так і не спромоглися 
забрати до себе в Америку.

Ясно, що люди, які вважали 
своє перебування за океаном тим
часовим, не дуже думали на пер
ших порах про якесь об'єднання.
І лише на початку двадцятих ро
ків, коли з'ясувалося, що захід
ні області України (а звідти при
була до CQIA й Канади переваж
на більшість емігрантів) не вві
йдуть до складу Української 
РСР, а віддані Антантою буржуа
зним Польщі, Чехословаччині, 
Румунії, лише тоді почався про
цес політичної організації класо
во свідомої частини українських 
трудових емігрантів у США.

У квітні 1924 року в Нью- 
Йорку відбувся Перший українсь
кий робітничий конгрес, який у 
своєму заклику заявив, що «ні
хто нас не визволить... визволен
ня робітників має бути ділом са
мих робітників». Організатори 
конгресу відзначили, що тяжка 
недоля загарбаних пілсудчиками, 
румунськими боярами та чехосло
вацькими капіталістами українсь
ких трудящих «лишає великий 
досвід для нас». «Ми, самі робіт
ники, мусимо з’їхатися, щоб об
говорити свої робітничі справи. І 
ми їх вирішимо. Вирішимо щиро 
й нелукаво, так, щоби з того 
вийшла якнайбільша користь для 
нас тут і для наших братів у 
краю» (тобто на Західній Украї
ні, загарбаній і розшматованій 
трьома іноземними державами).

Організаторам конгресу, як і 
всім свідомим українським проле
тарям в США, стало зрозуміло, 
що шлях до рідного краю тепер 
закритий — адже тільки на схід
них українських землях, на «Ве
ликій Україні», як казали вони, 
встановлена справедлива народ
на, робітничо-селянська влада. А 
там, на західних областях, звід
ки їх вигнала лиха доля, все за
лишилося по-старому, і ні про 
яке омріяне повернення не може 
бути мови.

Сто п'ятдесят чоловік з’їхали- 
ся на Перший конгрес українсь
ких робітників у Сполучених Шта
тах. Тут зібралися представники 
найрізноманітніших організацій. 
Один із ветеранів українського

прогресивного руху в США Леон 
Толопко так згадує про цей кон
грес: «Репрезентували різні орга
нізації,- товариства і гуртки ху
дожньої самодіяльності. Поруч 
представника товариства «Радян
ська Україна» сидів представник 
товариства Івана Хрестителя, по
руч представника драмгуртка —  
представник батьків української 
робітничої школи, робітничого До
му або юнії. Це був дійсно укра
їнський народнофронтський кон
грес, на якому були заступлені 
люди різних переконань і органі
зацій —  від церковних до соціа
лістичних. Всіх їх єднала одна 
ідея — «обговорити свої робітни
чі справи і вирішити їх так, як 
нам підкаже наш власний розум, 
вирішити в користь української 
еміграції в США, в користь рід
них на поневоленій Західній Ук
раїні, в користь трудящих США».

Оцю інтернаціональну позицію, 
яку зайняв Перший робітничий 
конгрес, треба відзначити окремо, 
адже вона свідчила про рішення 
українського пролетаріату в США 
разом з робітниками всіх інших 
національностей боротися за свої 
класові інтереси. Окрема резолю
ція конгресу вказує, що україн
ські робітники повинні бути зв’я
зані з американським робітничим 
рухом, бо вони є частиною аме
риканського робітничого класу. 
Конгрес наполягає також зв 'яза
тися «з американським тред-юній- 
ним рухом, що відіграє важливу 
роль у боротьбі за поліпшення 
робітничої долі».

Інтернаціоналістські позиції 
конгресу гармонійно поєднували
ся і з його захопленим ставлен
ням до молодої Української Ра
дянської Соціалістичної Республі
ки. В резолюції, присвяченій 
УРСР, сказано, що «існування 
Радянської України дає можли
вість успішно боротися з її  во
рогами і рівночасно дає запоруку 
в змаганнях українських працю
ючих мас до з’єднання всіх укра
їнських земель в одну державну 
одиницю — Радянську Україну».

Один із давніх учасників про
гресивних американо-українських 
організацій А. Порило пише в 
своїх спогадах: «Внаслідок від
дання Радою амбасадорів Східньої 
Галичини Польщі, в таборі укра

їнських націоналістів було замі
шання. Націоналістичні верхово
ди дурили людей казками, що 
альянти дадуть їм Східню Гали
чину. Ми ж говорили, що наста
не час, коли Східна Галичина, Бу
ковина і Закарпатська Україна 
з'єднаються з Радянською Укра
їною. І так сталося. Ми дожили 
до того часу, коли всі українські 
землі возз’єдналися в одну вели
ку Українську Радянську Соціалі
стичну Республіку».

Палким бажанням учасників 
конгресу було «обговорити свої 
робітничі справи і вирішити їх 
так, як нам підкаже наш влас
ний розум».

Конгрес утворив постійно дію
чий Союз українських робітничих 
організацій.

«Визиск, важка праця приму
сили представників українського 
робітництва в Америці подбати 
про створення робітничих органі
зацій. Я особисто мала честь бу
ти делегаткою від Детройта на 
з’їздах цієї організації, де фор
мувалися нові сили, які пішли 
шляхом прогресивного руху. Мо
лоді люди, яких лиха доля заки
нула за океан, хотіли дізнатися 
правди про те, хто їх ворог, а 
хто друг. Вони прагнули навчи
тися боротьбі за свої людські пра
ва. Тому не дивно, що їм хоті
лося віддати всі свої сили для 
добра робітничої організації, для 
перемоги робітничої справи», — 
розповідає Катерина Сирота, одна 
з давніх учасниць об’єднань тру
дових українських організацій у 
США.

«Жив я тоді в Чікаго, — при
єднується до її спогадів ниніш
ній секретар ЛАУ М. Варениця.— 
Там був більший організаційний 
рух, на чолі якого стояла також 
солідна група товаришів. В той 
час мені ще не проминуло пов
них ЗО років. Ми всі тоді були 
ще молоді, активні, завзяті до 
праці. Це дуже приємно згадува
ти сьогодні, усвідомлюючи ту 
жваву і солідну роботу, яку ми 
провадили тоді в Чікаго й околи
ці. Спогад цей заохочує нас і 
тепер до більш енергійної праці, 
дарма, що ми вже старші».

«Я особисто щасливий, що до
жив до 40-ліття Ліги АУ, — до
дає до цього Петро Бартків, то-
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дІиініії член товариства «Україн
ська бесіда», за ініціативою кот
рого було скликано Перший ук
раїнський робітничий конгрес.— 
При товаристві був один з най
кращих хорів в Америці, освітній 
комітет, а також гурток шахістів. 
Власними силами влаштовувано 
концерти, театральні вистави, та 
лекції на різні теми.

Але вплив ідей Великого 
Жовтня зробив це товариство 
більш прогресивним, і в 1923 ро
ці обрано голову і більшість 
управи з прогресивних людей.

Наші заходи увінчалися над
звичайним успіхом. Сипалися 
списки обраних делегатів майже 
зі всіх місцевостей Америки, де 
проживали наші люди, та не 
тільки від поступових організацій, 
а буквально від усіх прошарків 
нашої української еміграції... Роз
буджені ідеєю Великого Жовтня, 
вони знайшли в собі відвагу по
слати свої представників на ро
бітничий конгрес.

Можна сміло сказати, що на
ша прогресивна громада мала в 
той час великий вплив на пере
важну більшість емігрантів і ціл
ком виправдала довір’я. Організу
ючи культурно-освітню працю 
між широкими масами, ми створи
ли кадри свідомих борців за прав
ду, за робітничі справи. Сотні 
товаришів завдячують нам, що 
навчилися грамоти, самоосвіті, 
піднесли свій культурний рівень 
на вищий щабель».

І дійсно, утворений на робіт
ничому конгресі згаданий Союз 
українських робітничих організа
цій величезну увагу приділив пи
танням освіти серед відсталих мас 
українських емігрантів. До зав
дань Союзу ввійшло засновувати 
курси навчання грамоти, україн
ські дитячі робітничі школи, чи
тальні і бібліотеки. Організовува
лися гуртки художньої самодіяль
ності, учительські курси, видава
лися науково-популярні твори і 
підручники (звичайно, в міру 
скромних матеріальних можливос
тей). Водночас з’явилися й перші 
прогресивні газети українською 
мовою, з тиражем в кілька со
тень примірників, видавані на 
гроші, що їх жертвувало україн
ське робітництво. Так . са,мо .було 
підтримано організацію на тери-

Михайло Варениця.

торії США Українських робітни
чих домів, цих громадських цен
трів, де могли збиратися україн
ські робітники-емігранти, обміню
ватися думками, читати книжки, 
виробляти спільні погляди в важ
ливих питаннях суспільного 
життя.

Союз українських робітничих 
організацій, який постав внаслі
док конгресу, складався з різних 
місцевих робітничих об’єднань, 
союзів робітничої допомоги 
(т. зв. «запомогових товариств»), 
освітніх, театральних, співацьких, 
економічних товариств, клубів та 
гуртків. До членів УРО могли та
кож входити й окремі особи.

Окружні комітети УРО органі
зувалися не тільки в Нью-Йорку, 
а й на периферії: в Рочестері, 
Сіракузах, Бостоні, Клівленді, 
Філадельфії, Детройті, Нью-Гей- 
вені, Ньюарку тощо.

Вже протягом перших років но- 
востворений УРО (лише з 1940 
року він дістав назву Ліги аме
риканських українців) провів ду
же велику освітню й політичну 
роботу. Були організовані учи
тельські курси, вперше видані на 
американській землі буквар і чи
танки для дитячих шкіл. Одно
часно з цим УРО скликав десят
ки мітингів, учасники яких гост
ро протестували проти політичних 
переслідувань революційних ор
ганізацій на Західній Україні та 
збирали кошти на допомогу жерт

вам шляхетського терору й пере
слідувань. Таких коштів було зі
брано до 12 тисяч доларів — су
ма, як на ті часи та ще й зва
жаючи на низькі заробітки укра
їнських робітників-емігрантів, ду
же велика.

В наступні роки діяльність 
УРО весь час ширшала. Напри
кінці двадцятих років організа
ція заснувала 33 дитячі школи, 
де вчилося 1200 учнів, крім під
ручників, видано було також бро
шури «Національна проблема на 
Україні», «Жінка і організація» 
тощо.

Було організовано жіночу і мо
лодіжні секції. У січні 1932 ро
ку організація мала вже 112 від
ділів (2750 членів), низку робіт
ничих домів та інших осередків, 
до яких належало ще понад 3500 
членів, 12 відділів молоді (300 
членів), 35 драматичних гуртків, 
17 хорів і 12 оркестрів, 64 біб
ліотеки тощо. Вплив цієї прогре
сивної організації на українську 
трудову еміграцію був такий ве
ликий, що тодішній секретар УРО 
М. Князевич мав повну підставу 
сказати:

«Націоналістичний табір захи
таний, провал політичний в краю 
і на еміграції, зріст симпатій у 
масах до Радянської України, це 
такі прояви замітні і сприятливі 
для нас, що ми ніколи досі їх 
не мали. Еміграція видужує і 
стає на той грунт, за яким ми 
збудували Союз УРО».

Саме в цей час в Сполучених 
Штатах Америки вибухла страш
на економічна криза. В країні на
раховувалося до 15 мільйонів без
робітних, серед них і багато ук
раїнських робітників, яких звіль
няли з роботи в першу чергу, як 
осіб не англосаксонського похо
дження. Робітничі доми опинили
ся в дуже тяжкому матеріальному 
стані, бо в їх членів не стало ко
штів їх підтримувати, під ударом 
опинилася і сама організація, 
якій, як свідчив один із керівни
ків УРО А. Дмитришин, «дуже 
часто доводилося напружувати всі 
сили для того, щоб сплатити борг 
і платити багато інших роздодів».

В країні зросли реакційні сили. 
Почалися суди Лінча лад негра
ми, висилка «небажаних елемен
тів» (самих тільки іноземних ро
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бітників було вислано з США до 
20 тисяч чоловік), активізувала
ся й українська націоналістична 
еміграція. Керівники останньої 
одверто закликали до війни про
ти СРСР і зокрема проти Радян
ської України. УРО звернулася 
до українських трудових емігран
тів з закликом посилити бороть
бу проти фашистських націоналі
стичних елементів і спільно з 
американським трудовим наро
дом боротися за демократію і мир, 
за право на працю. У той же 
час був створений український 
відділ Міжнародного робітничого 
ордену — інтернаціонального то
вариства взаємної матеріальної 
допомоги. Таким чином українсь
кий емігрантський рух зав’язав 
іще тісніші взаємини з міжнарод
ними організаціями солідарності 
робітників. Багато зусиль спрямо
вувала організація і на боротьбу 
проти загрози другої світової 
війни.

До 1935 року УРО набагато 
зросла. Вона налічувала вже по
над три тисячі членів, до цього 
числа слід додати й понад п’ять 
тисяч членів української секції 
Міжнародного робітничого орде
ну в США, і десятки різних гро
мадських та освітніх організацій. 
Літературно-мистецька рада УРО 
передала драматичним гурткам 
близько 40 п’єс, написаних її 
членами на теми з життя україн
ської трудової еміграції в Спо
лучених Штатах, з Радянської 
України також надсилали твори 
радянських драматургів, кінофіль
ми «Тарас Шевченко», «Наталка- 
Полтавка», «Тарас Трясило» та 
інші.

Такі були незаперечні успіхи в 
розвитку організації. Проте за
гальна ситуація в країні погіршу
валася. Центральний Комітет Со
юзу УРО опублікував звернення 
до всіх трудових емігрантів у 
США, в якому, між іншим, заявив: 
«Положення працюючої еміграції 
стає з кожним днем скрутніше. 
Безробіття не меншає, а більшає. 
Загроза фашизму зростає. Підго
товка до війни росте. Пересліду
вання іноземнонароджених збіль
шується. Положення наших бра
тів на Західній Україні, на Буко
вині, на Закарпатті, на Лемків- 
щині — жахливе. Небезпека ін

тервенції проти Радянської Ук
раїни та СРСР у цілому збіль
шується».

У такій обстановці було скли
кано Український народний кон
грес із представників багатьох 
об’єднань незалежно від органі
заційної належності та релігійних 
переконань. Метою Народного 
конгресу, який відбувся в верес
ні 1936 року, було виробити про
граму дій української еміграції і 
трудящих Західної України.

Триста п’ятдесят делегатів На
родного конгресу репрезентували 
на цей час уже понад 20 тисяч 
організованих українських тру
дових емігрантів — вихідців із 
Східної Галичини, Лемківщини, 
Закарпаття й Буковини. Тут бу
ли також члени Українського ро
бітничого союзу, Українського 
народного союзу, Народної помо
чі, парафій і клубів. Документи, 
прийняті на Народному конгресі, 
свідчили про те, що його учасни
кам пощастило досягти єдності. 
Так, в одній із резолюцій прямо 
було сказано: «Люди різних ор
ганізацій, різних політичних пе
реконань і різних сповідань знай
шли спільну мову і по-братерськи 
погодилися: з’єднатися у велику 
рідню, створити Народний фронт, 
допомагати собі взаємно і вести 
спільними силами боротьбу за свої 
спільні інтереси».

Маніфест конгресу свідчив про 
його виразно антифашистське 
спрямування: «Хай усюди лунає 
клич «Геть з фашизмом, фашизм 
наш ворог! Геть з війною, вона 
шкідлива для бідного народу. Геть 
з утисками як національними, 
так і соціальними. Ми хочемо во
лі, хліба й миру!»

«Саме тепер настав час, — пи
сала газета «Українські щоденні 
вісті», —  коли ціла наша емігра
ція повинна об’єднатися, якщо не 
хоче зраджувати великих ідей по
ступу і волі народів. До об’єднан
ня кличе становище наших бра
тів у старому краю і становище 
працюючих у цій країні. Треба 
втягтися в боротьбу американ
ського народу проти реакції за 
громадянські вольності, за охоро
ну прав чужинецьких робітників, 
за соціальне законодавство».

Через день відбувся Сьомий 
з’їзд Союзу УРО, на якому його

Михайло К н я зє б и ч .

тодішній голова, відомий україн
ський прогресивний діяч США 
Михайло Ткач сказав:

«Ми започаткували велику ро
боту. Ця робота повинна допомог
ти нам скласифікувати угрупо
вання на еміграції, виділяти лю
дей, які не мають нічого спільно
го з фашизмом, щоб поставити їх 
туди, де їм місце, у фронт робіт
ників, проти фашизму, проти 
війни».

Союз УРО визначив і свої влас
ні функції. Він відокремився від 
Міжнародного робітничого ордену 
і залишився єдиною українською 
робітничою організацією, яка мо- 
білізовуватиме українських тру
дящих США на боротьбу проти 
фашизму, проти війни.

«Союз українських робітничих 
організацій, — було сказано в ре
золюції з’їзду, — був і надалі 
буде виразником інтересів трудо
вих емігрантів, найпередовішою 
частиною великого руху серед емі
грації —  Народного фронту».

Світ вступав у тривожний пе
ріод: гітлерівці захопили Австрію, 
Чехословаччину, Польщу, розгор
тали агресивні дії на Балканах, 
розпочали війну на заході Євро
пи, яка закінчилася окупацією 
Франції, Дюнкеркською катастро
фою, готували розбійницький на
пад на Радянський Союз. В США 
надзвичайно активізувалася на
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ціоналістична агентура, яка по
чала виконувати прямі завдання 
гітлерівців, діяльність прогресив
них українських організацій в 
країні ставала дедалі відповідаль- 
нішою. ї ї  характеризував на 
Восьмому з’їзді Союзу україн
ських робітників його тодішній 
секретар, нині вже покійний Ми
хайло Ракочий, такими словами:

«Після Народного конгресу 
1936 року ми від нашої організа
ції намагалися розгорнути діяль
ність, і напочатку були деякі 
успіхи. Відбувся ряд масових 
зібрань, на яких пояснювано по
требу об’єднаної акції, і загал 
симпатично відносився до тієї 
справи. Однак... праця Народного 
комітету підупала й Комітет пере
став діяти».

Сподівання Ракочого на те, що 
ситуація покращає, не виправда
лися. З бвропи до Сполучених 
Штатів були заслані гітлерівські 
агенти — націоналістичні діячі, 
яким, як зазначив М. Ракочий, 
«вдалося заколотити громадським 
життям американських українців. 
Найбільшу активність вони вия
вили перед знищенням Чехосло
вацької республіки, ведучи кам
панію за українську «держав
ність» на Закарпатті, а насправ
ді за фашизацію цієї частки ук
раїнської землі. У США націона
лісти організували різні мані
фести і демонстрації, які мали за
свідчити, ніби американські укра
їнці підтримують чорні наміри».

Михайло Ракочий заявив, що 
Союз українських робітників 
(так у ті роки стали називати 
УРО) був єдиною організацією, 
яка дала відсіч цій кампанії гіт
лерівсько-націоналістичних аген
тів. У цьому союз дістав також і 
підтримку від української секції 
МР Ордену, і націоналістичним 
агентам не вдалося поширити свій 
вплив на більшість американ
ських українців.

За час другої світової війни 
все збільшувалася роль україн
ської секції Міжнародного робіт
ничого ордену, і навіть існувала 
думка про непотрібність існуван
ня двох прогресивних організа
цій, — адже МР Орден все біль
ше уваги приділяв шкільній, мо
лодіжній, гуртківській роботі. 0<J- 
нак за рішенням передової части

ни членів УРО її було збере
жено, перейменовано на Лігу аме
риканських українців — ЛАУ — 
під такою назвою вона існує до 
наших днів.

В бурхливі роки воєнного ли
холіття націоналістичні елементи 
змушені були причаїтися, тоді, 
як для ЛАУ і всієї прогресивної 
української еміграції, яка зра
зу ж стала на бік антигітлерів
ської світової демократичної коа
ліції, прийшов час плідної і на
пруженої діяльності.

У вересні 1942 року, колй під 
Сталінградом вирішувалася доля 
людства, відбувся Дев’ятий з’їзд 
Ліги американських українців. 
Керівники ліги М. Князевич і 
М. Ракочий відзначили, що ліга 
повинна негайно ж взяти актив
ну участь у воєнних зусиллях 
американського народу: адже на
прикінці 1941 року і Сполучені 
Штати оголосили війну спочатку 
Японії, а потім Німеччині й Іта
лії. З часу вступу США в війну 
члени ЛАУ збирали кошти на 
американський Червоний Хрест. 
У 1941 році було утворено Ук
раїнський комітет медичної допо
моги Радянському Союзові, який 
зібрав біля ста тисяч доларів.

Хоча прогітлерівськи настроє
ні націоналісти й були на деякий 
час позбавлені змоги діяти від
крито, вони, поряд з фашистською 
агентурою інших національностей, 
намагалися чинити опір рухові

Михайло Ткач.

на користь антигітлерівської коа
ліції.

У зверненні до американських 
українців ЛАУ закликала підтри
мувати всі зусилля уряду США, 
який діяв під проводом президен
та Ф. Рузвельта, скеровані на 
боротьбу проти фашизму, ширити 
кампанію за медичну допомогу 
Радянському Союзові і перетво
рити її на масовий рух усіх аме
риканських українців. Особливу 
увагу з’їзд приділив кампанії за 
якнайшвидше відкриття другого 
фронту в Європі.

До українського народу ЛАУ 
звернулася з листом, у якому уро
чисто проголосила, що американ
ські українці разом з усім амери
канським народом зроблять все 
від них залежне, щоб допомогти 
визволити українську землю від 
націстських загарбників. Прези
дента Рузвельта з’їзд ЛАУ за
певнив, що всебічно підтримає 
всі заходи, потрібні для повної 
перемоги над фашизмом та япон
ським імперіалізмом.

По закінченні війни на Десято
му з’їзді ЛАУ Михайло Ракочий з 
повним правом міг сказати: «На
ша організація, кожний її член, 
були активними в боротьбі проти 
фашизму, за перемогу, за спра
ведливий тривалий мир. Ми бра
ли активну участь в збірці фонду 
для американського Червоного 
Хреста, ми брали участь у кожній 
діяльності, яка мала на меті роз
биття фашизму».

І дійсно, самими тільки грішми 
американські українці зібрали 
близько чверті мільйона доларів. 
«До тієї суми, — сказав Рако
чий, — треба додати сотні тисяч 
доларів, що їх американські ук
раїнці зложили в формі одежі, а 
також і ту суму, яку виасигнова- 
но різними місцевими комітета
ми». На устаткування госпіталю в 
Львові було зібрано 100 тисяч 
доларів.

Наприкінці сорокових років 
ЛАУ провадила значну культурно- 
освітню й мистецьку діяльність. 
У 1948 і 1950 роках було прове
дено фестивалі української пісні 
й музики в дев’яти найбільших 
містах США. Десятки тисяч укра
їнців і глядачів інших національ
ностей Америки побували на тих 
масових виставах.
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*  *  *

«Холодна війна» різко погірши
ла умови діяльності прогресивних 
організацій у США.

В 1950 році конгрес США за
твердив так званий «закон Мак- 
карена», і створена за цим зако
ном Рада контролювання підрив
ної діяльності почала «розсліду
вання», спрямовані на придушен
ня прогресивного руху, активістів 
його засуджували до ув’язнення 
за «неповагу до конгресу», якщо 
вони відмовлялися відповідати на 
запитання про їхні переконання 
або належність до Комуністичної 
партії США. На підставі нового 
закону Уолтера-Маккарена про
гресивний діячів, народжених не 
в США, засуджували до позбав
лення громадянства й висилки з 
країни. Особливо погіршали умо
ви діяльності прогресивних орга
нізацій, коли було засновано го
резвісну Комісію по розслідуван
ню антиамериканської діяль
ності, на чолі якої стала одна з 
иайчорніших постатей новітньої 
історії США, сенатор Маккарті. 
Ліквідовано було Міжнародний 
робітничий орден — міцну орга
нізацію взаємодопомоги американ
ських робітників, Запомоговий 
Союз американських українців. 
Діяльність Ліги американських 
українців також було надзвичай
но обмежено. Помер Михайло Ра- 
кочий.

Лише в останні кілька років у 
Сполучених Штатах стало дещо 
легше працювати деяким прогре
сивним організаціям. Щоправда, і 
реакція теж не витрачав мардо 
час: в країні діють неофашистські

організації, «товариство імени 
Джона Берча», куклукскланів
ці, мінітмени й інша нечисть. Од
нак прогресивні сили все енергій
ніше виступають за ліквідацію 
«брудної війни» у В’єтнамі, проти 
гонки озброєнь, за остаточну лік
відацію «холодної війни», за за
борону атомної зброї і розв’язан
ня всіх міжнародних суперечок 
шляхом переговорів.

В останні роки сталися значні 
зміни в середовищі націоналістич
ної еміграції, переважно так зва
них «ді-пі» (переміщених осіб), 
тобто тих рядових учасників різ
них антирадянських угруповань, 
які під час війни були викинуті 
за кордони України й опинилися 
аж за океаном, де слухняно пі
шли за своїми «вождями», жалю
гідними холуями імперіалістів. 
Серед рядових «ді-пі» все більше 
чути голосів, які висловлюються 
за контакти з Радянською Украї
ною, за припинення діяльності на
ціоналістичних організацій, поча
лися виступи проти розпалюван
ня пожежі нової війни.

Ці зміни в американській дійс
ності дають підставу сподіватися, 
що Ліга американських українців, 
яка нині відзначила славне соро
каліття свого існування, знову 
займе свої позиції, втрачені 
під ударами реакції, і розгорне 
плідну діяльність.

В своїй передовій з нагоди 
славного сорокаліття ЛАУ газета 
«Українські вісті», яка виходить 
у Нью-Йорку, пише, що цей юві
лей відзначають «усі ті, хто доро
жить передовими ідеями, що їх Лі
га американських українців, іду
чи слідами таких велетнів духа,

як Тарас Шевченко і Іван Франко, 
гідно репрезентувала на еміграції 
і в міру сил перетворювала в 
життя».

Газета згадує про ту «валску і 
невтомну працю, яка була вико
нана членами організації не тіль
ки в свою користь, а й у користь 
усієї української трудової емі
грації і остільки, оскільки це бу
ло можливо, в користь україн
ського та американського народів. 
В цій історії ви не знайдете ні 
вагань, ні відходу від основних 
принципів справедливості, волі, 
демократії, братерства й миру. 
Навіть у найважчих часах свого 
існування ця організація не від
мовлялася від своєї програми, не 
перебігала на сторону ворогів 
прогресу й демократії і твердо 
йшла раз обраним шляхом посту
пу. Саме вона була на еміграції 
тим Каменярем, який, незважаю
чи на всі перешкоди і цькування, 
на обмови й напади, невтомно лу
пав скалу темноти і нездатництва, 
обмани і зради, вірячи твердо, що 
ця важка праця не пропаде, а 
дасть добрі наслідки.

Так і сталося. ЛАУ вложила 
цеглину в ту величну будову, що 
її споруджує людство в ім’я во
лі і справедливості, миру і демо
кратії».

В дні славних роковин ЛАУ — 
організації прогресивних україн
ських емігрантів в Сполучених 
Штатах Америки — народ воз
з’єднаної Радянської України, 
шле нашим заокеанським бра
там палкий привіт і від щирого 
серця бажає їм добрих успіхів 
в їхній благородній діяльності.
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Минувши старовинне малійське 
місто Мопті і прийнявши в обій
ми найбільшу свою притоку Бані, 
благодійник Західної Африки ріка 
Нігер робить несподіваний стри
бок убік і круто повертає на пів
ніч, випинаючи своє широке рус
ло 600-кілометровою дугою. Дру
гий її кінець упирається в місто 
Бурем, де Нігер знову повертає на 
південь і виходить до океану.

Це явище не проста примха зви
чайно спокійної, повноводної рі
ки: до повороту спричиняється ви
соке піщане плато, відоме місце
вим жителям та географам як 
уступ Бандіагара, або гори Догон. 
Перша назва походить від назви 
древньої оселі Бандіагара, що при
тулилася до східних схилів плато, 
друга —  на честь племені догонів, 
яке з давніх-давен оселилося в 
цих краях.

Як і більшість інших африкан
ських держав, Малі —  країна ба
гатонаціональна. І хоч догони че
рез свою незначну чисельність не

допомогою такого «ліфта» дослідники 
циралися на неприступні скелі, до таєм

ничих осель догонів.



відіграють у Малі провідної ролі, 
та все ж вони користуються ви
ключною повагою з боку своїх 
співвітчизників, а ще більше —  з 
боку іноземців. Догони справед
ливо вважаються таємничим, загад
ковим племенем. Як і в інших аф
риканських народів, у догонів си- 
ла-силенна звичаїв, легенд, риту
альних співів і танців, свої обря
дові одяг та маски. Але всі вони 
дуже відрізняються від звичаїв та 
легенд найближчих сусідів, не ма
ючи з ними майже нічого спіль
ного. Численні етнографи, які від
відували це невеличке плем'я, і се
ред них відомий французький вче
ний Марсель Гріоль, що присвя
тив вивченню догонської культури 
багато років і написав з цього 
приводу чимало наукових праць, 
й досі сперечаються про поход
ження догонів, не можуть пояс
нити їхньої «загадки».

Та недавно археологи і етногра
фи були приголомшені звісткою 
про нову загадку, яка знов-таки 
належала таємничій країні дого
нів. Але на цей раз йшлося не про 
них...

Гори Догон, ота сама тятива, що 
стягує кінці великого «нігерійсько
го лука», являють собою дуже 
своєрідну, мальовничу картину. 
Майже на 300 кілометрів тягнеть
ся широке пасмо піщаних скель, 
які завдяки ерозії, а головним чи
ном —  роботі вітру, набули диво
вижного, химерного вигляду. Як

що дивитися на це пасмо знизу, 
перед очима постає суцільна сті
на заввишки до 400 метрів з без
ліччю гротів, ущелин, печер, кар
низів. В одному місці глядачеві 
ввижається справжнісінький се
редньовічний замок з високими 
ажурними вежами, вузькими вік- 
нами-бійницями, масивними бра
мами; далі він раптом бачить го
лову негра, верблюда, келих, 
зрештою — багатоповерховий бу
динок у стилі ампір або барокко 
з балконами, колонами, каріати
дами.

Один з таких «будинків» якось 
привернув до себе увагу голланд
ського археолога доктора Хаана, 
який подорожував по Малі. Гля
нувши на скелю не очима очмані
лого від захоплення туриста, а тве
резим поглядом науковця, та ще 
озброївшись при цьому сильним 
польовим біноклем, Хаан на пре
великий свій подив досить вираз
но побачив, що під виточеними 
вітрами карнизами, у промитих во
дою великих печерах та гротах 
ховаються якісь споруди різної, 
але правильної форми. Деякі з 
них були чотирикутними, але біль
шість —  трикутними та циліндрич
ними. Вважати їх витвором приро
ди було вже занадто, тим більше, 
що біля підніжжя стіни також 
стирчали подібні до згаданих чоти
рикутні вежі. Місцеві догони ви
користовували ці вежі як схови
ща, тому всі дослідники законо

мірно вважали, що хазяї сховищ 
були також їхніми будівниками. 
Так само думав і Хаан. Однак він 
зажадав пояснень.

І тут сталося неймовірне. Вияви
лося, що догони не мають нічого 
спільного з будівництвом власних 
сховів, що ці чотирикутні вежі во
ни дістали в спадщину від племе
ні, яке колись, понад тисячу років 
тому, мешкало на цьому місці. Так 
само не мали, звичайно, догони ні
якого відношення і до споруд у 
скелях; більше того, ніхто з них 
ніколи не наважувався завітати ту
ди. Врешті-решт Хаана познайоми
ли з догонською легендою, в якій 
розповідалося про колишніх гос- 
подарів цієї місцевості —  людей 
велетенського зросту, що вільно 
видиралися туди, нагору, потім 
зменшувалися у розмірах і прони
кали у печери та розколини до по
будованих там своїх жител. Дого
ни називали цей народ «телем». І 
знову дивина: дерев'яна фігурка
людини з піднятими вгору рука
ми —  головний амулет догонів — 
також носить назву «телем» і вва
жається втіленням сили та муж
ності.

Все це вкрай розпалило ціка
вість науковців. Навесні 1964 року 
в країні догонів з'явилась очолю
вана Хааном голландсько-франко- 
малійська експедиція, до складу 
якої, крім археологів, антропологів 
та етнографів, входив і архітектор. 
Вперше дослідникам старовини до-

В цих хатинах мешкало загадкове старовинне плем’я.



велося докорінно змінити методи 
своє? роботи —  не зариватися 
вглиб, у землю, а прагнути вгору. 
Остання обставина викликала чи
малі труднощі: адже висока стіна 
була дійсно неприступною, недар
ма навіть догони, сміливість та 
відвага яких с національною ри
сою характеру, не наважувалися 
штурмувати її.

Але й тут було знайдено прос
тий і, мабуть, єдиний за цих об
ставин вихід. За допомогою міц
них мотузок та системи блоків 
спорудили щось подібне до ліфта; 
за кабіну правила легка алюміні
єва корзина, здатна витримати 
людину. Одна група експедиції 
знаходилася наверху, на плато —  
вона виконувала роль ліфтового 
двигуна; друга залишалася внизу, 
а третя група координувала дії 
попередніх двох за допомогою 
портативної радіостанції.

Першим, звичайно, скористався 
ліфтом сам Хаан. І тут виявилося, 
що навіть таким шляхом дістати
ся до споруд неможливо, бо всі 
вони зведені у заглибинах під 
10— 15 метровими карнизами. До
велося озброїтися баграми і бра
ти невідомі житла «на абордаж»: 
лише таким чином Хаану пощасти
ло врешті-решт дістатися до запо
вітного місця.

На висоті 150— 200 метрів вче
ні побачили ціле місто, що склада
лося з дивних споруд у формі ци
ліндра або зрізаного конуса. Діа-

Дсміп хатини мають такий вигляд.

метр кожної такої хатинки стано
вив півтора-два метри, висота ж 
коливалася від 1 до 4 метрів, за
лежно від висоти грота. Вікна і 
двері у хатинках —  круглі або 
овальні, зачиняли їх, очевидно, за 
допомогою великих глиняних кру
гів, які вчені знайшли біля цих 
споруд. Самі хатинки також зліп
лені з глини, причому на їх по
верхні й досі збереглися чіткі слі
ди пальців.

Всередині хатинок були знайдені 
людські кістки, залишки глиняного 
посуду, залізні браслети дивної 
для Африки форми, шматки різ
ноколірних тканин, а також до 
блиску відполіровані кварцові па
лички, про призначення яких мож
на лише здогадуватися. В одному 
з великих гротів вчені натрапили 
на добре обладнану гончарну май
стерню, в іншому — на місце по
ховання померлих; по позах де
яких кістяків можна було відтво
рити ритуал похорону, зокрема, 
встановити, що небіжчиків ховали 
сидячи, на спеціальних ношах.

Під першою оселею, на висоті 
100— 150 метрів було знайдено 
другу. Вона також складалася з 
циліндричних хатинок, проте тут 
переважали споруди, складені з 
глиняних цеглин на дерев’яних 
опорах, з дерев’яними каркасами 
дверей. На схилах скель, поблизу 
печер вціліли залишки товстих 
суків із слідами від мотузок —  ко
лишні «ліфти».

Нарешті, на висоті 50— 80 мет
рів, поряд з конічними хатинками, 
вже виключно цегляними, трапля
лося чимало чотирикутних, подіб
них до тих, біля підніжжя скелі, 
що правили догонам за схови. Тут 
також знайшли багато господар
ського знаряддя, клаптиків тканин 
та інших цікавих речей.

Сотні, тисячі питань постали пе
ред Хааном та його помічниками, 
і лише окремі з цих загадок мог
ли бути розв'язані одразу на міс
ці. Не викликає сумніву, що всі 
три оселі належали одному пле
мені, яке спочатку жило у верхній 
частині скелі, потім поступово 
«сповзало» вниз. Чому? Мабуть у 
пошуках більш безпечного, не
приступного місця, бо діставатися 
до осель, розташованих ближче 
до підніжжя скелі, вченим було 
набагато важче, ніж до верхньої.

Що це за плем’я? Звідки воно 
прийшло і куди поділося? Що 
примусило його шукати притулку 
в цих скелях?

Щоб відповісти на всі ці питан
ня, потрібні нові експедиції, роки 
кропітких досліджень. Поки що 
«загадка країни догонів» залиша
ється нез’ясованою. Вчені лише 
перегорнули першу сторінку істо
рії таємничого народу і ще раз 
підтвердили думку про багатюще 
минуле і високу культуру древньої 
Африки.

КАТАСТРОФА РЯТУЄ  
Ж И ТТЯ. Житель французь- 
кого міста Аланкона Мі
тель Фаге, повертаючись 
машиною додому з лісу, де 
він збирав гриби, потрапир 
у катастрофу. В лікарні, ку
ди його привезли, з’ясува
лося, що ніяких серйозних 
травм він не зазнав. І все ж 
лікар заявив, що Мішель 
Фаге врятувався од неми
нучої смерті; принагідно-бо 
з’ясувалося, що всі гриби, 
зібрані ним, отруйні.

БА Н КРУТСТВО . В Токіо 
відбулася незвичайна цере
монія: спеціально для цього 
звільнений з в’язниці ганг
стер Ухіро Фудзіта привсе
людно спалив прапор ганг
стерської організації «Мац- 
бакаї» — «Соснова шпиль
ка». Фудзіта оголосив та
кож свою фірму збанкру
тілою внаслідок кількох 
вдалих акцій поліції, яка 
заарештувала більшість чле
нів банди й конфіскувала 
награбовану нею здобич.

ЧУДОДІЙНИЙ БУБОН? 
Копенгагенський лікар Ар
но Хансен пропагує новий 
засіб проти полисіння: бу
бон. Хансен твердить, що на 
шкіру голови й міцність во
лосся благодійно впливає 
часте коливання повітря, 
яке виникає, між іншим, ко
ли б’ють у бубон. Науко
вого підтвердження гіпотези 
Хансена ще немає, але ко
пенгагенська поліція відзна
чає різке зростання скарг 
на порушення тиші. У ве
чірні години над містом роз
лягається глухий і зловіс
ний брязкіт сотень бубнів...

ВКРАЙ ПО ТРІБН А ОХО
РОНА. Читач Девідж у 
листі до редакції англій
ської газети «Дейлі міррор» 
вимагає створення в Англії 
«Ліги охорони привидів». 
Підстава: «Привиди станов
лять всенародну спадщину, 
англійців».



клад, в 1902 році було організова
но арктичну експедицію на чолі 
з американцем Е. БолдуТном. 2 
червня 1902 року БолдуТн кинув 
у море пляшку з листом, в яко
му, між іншим, писав: «У нас за
лишилося 5 коней і 150 собак. 
Кінчається сіно й запаси риби. Ми 
повинні повернутися на початку 
серпня». Радіозв'язку на той час 
ще не існувало, і коли БолдуТн

Однієї літньої ночі 1784 року з 
віддаленої затоки на японсько
му острові Кюсю відплив на 
черговий розбійницький проми
сел невеличкий піратський бриг. 
Потрапивши в тайфун, бриг на
скочив на підводні скелі й зато
нув. Пірати врятувалися, але опи
нились на безлюдному острові, 
де не було ані води, ані їжі. На 
них тут чекала смерть від голо
ду й спраги.

Один з цих японських піратів 
Мацуяма записав сумну історію 
свого екіпажу і, поклавши запи
ску в порожню пляшку, кинув її 
в море. Можливо, Мацуяма ще 
сподівався на порятунок. Але ми
нув 151 рік, перш ніж пляшка по
трапила до рибальської сітки, і 
сталося це за іронією долі неда
леко від Гіратутемури — рідного 
селища Мацуями.

Серед моряків, особливо се
ред старих «морських вовків», ду
же поширені різноманітні легенди 
про пляшки-листоноші. Так, на
приклад, розповідають, що в 1852 
році капітан одного американ
ського судна знайшов на узбе
режжі Гібралтару пляшку, яку ки
нув у хвилі Христофор Колумб, 
залишаючи береги тільки-но від
критої ним Америки. Великий 
мандрівник, мабуть, не сподівався 
знову повернутися до іспанської 
землі і, боячись, що світ не дові
дається про його відкриття, дові
рив цінні матеріали морю.

Є більш вірогідні свідчення від
носно пляшок-листонош. Напри-

писав свого листа, на материку 
всі гадали що експедиція заги
нула. Кінець кінцем полярники 
щасливо повернулися додому, а 
лист з їхнім тривожним повідом
ленням блукав ще 45 років.

Траплялися випадки, коли такий 
«передсмертний» лист після дов
гих мандрів повертався до рук 
самого автора. Майор Мак-Грегор 
плив з Англії в Індію. На парус
нику спалахнула пожежа. Капітан 
наказав спустити шлюпку. Біскай- 
ська затока, де сталася катастро
фа, дуже бурхлива, і у моряків 
було небагато шансів на вряту
вання. Майор написав прощаль
ного листа й, поклавши його у 
пляшку, кинув у море. Та потер
пілим всміхнулася доля: через 11 
годин їх врятувало судно, що 
проходило поблизу. Свого листа 
Мак-Грегор перечитав через 18 
місяців, коли пляшку виловили по
близу Багамських островів.

Та не завжди все кінчалося так 
щасливо. В 1942 році у Сідней не 
повернулася яхта, що належала 
Г. Дугласу. Через сім місяців 
хтось виловив пляшку з запискою 
власника яхти. Дуглас писав, що 
на судні зіпсувався мотор і течія 
відносить його у відкрите море. 
До цієї записки він додав свій 
заповіт, написаний на листках з 
чекової книжки.

«Поштові пляшки» пояснили та
кож ряд трагедій часів першої і 
другої світових воєн. Свої остан
ні листи довіряли морським хви
лям лДоряки з торпедованих су
ден, пілоти підбитих літаків, екі
пажі підводних човнів тощо.

Одна з найкурйозніших пригод
3 «пляшковою прштою» сталася
4 травня 1882 року. Бразільська 
канонерка «Араджіарі» під коман
дою капітана Коста виловила 
пляшку з запискою на папері, що 
нагадував чисту сторінку із ста
рої біблії. Англійською мовою бу
ли написано: «На паруснику «Ге
рой моря» збунтувався екіпаж. 
Капітана вбито. Мене, другого 
офіцера, залишили живим, щоб

я вів судно. Йдемо до гирла Ама
зонки. Довгота 28 градусів, широ
та 22 градуси». Бразільці одра
зу ж кинулися на допомогу й за 
дві години побачили корабель 
бунтівників. Другий офіцер на 
прізвище Хеджер підтвердив по
відомлення про бунт, але не ро
зумів, як капітан бразільської ка
нонерки так швидко довідався 
про це. Ще більше Хеджер зди
вувався, коли йому показали ви
ловленого з моря листа. Він ска
зав, що аж ніяк не міг написати 
його, оскільки цілу добу знахо
дився під суворим наглядом. І 
тільки пізніше вдалося розібра
тися в цій дивній історії. Виявляє
ться, назва судна «Герой моря» 
цілком збігалася з назвою роману 
письменника Пармінгтона. Автор 
застосував незвичайний реклам
ний трюк: перед виходом книж
ки у світ він вкинув у море п'ять 
тисяч пляшок з уривком з тексту 
роману. І ось одна з цих пляшок 
плавала шістнадцять років, щоб 
викрити дійсний бунт.

Пляшки використовувались, хоч 
це й звучить неймовірно, й для 
регулярного поштового зв'язку. 
Невеликі острови Надіну і Палан 
в Індонезії омиває морська течія, 
що мас вигляд замкненого еліпса, 
і населення цих островів викори
стовує її як транспортний засіб 
для «пляшкової пошти». Пляшки 
з одного острова на інший надхо
дять за один день, в той час як 
поштовий пароплав курсує лише 
раз на тиждень.

Дуже спритно скористався з 
«листів без адреси» американ
ський священик Філіпс з Паджет- 
Саунд. Біля узбережжя в цій міс
цевості проходить надзвичайно 
сильна морька течія, і протягом 
кількох років священик викинув 
у море понад двадцять тисяч пля
шок з релігійними посланнями. 
Багато з цих послань виловили ві
руючі й надіслали на них відпо
віді аж з Аляски, Гавайських 
островів та Нової Гвінеї.

Отець Філіпс, звичайно, не був 
перший, хто у великому масштабі 
використовував морські течії як 
засіб передачі інформації. Наба
гато раніше до цього засобу звер
нулася наука. Якщо відомо місце 
й дата, коли пляшка була вкину
та у море, а також місце й дата 
її виловлення, ці дані можуть ста
ти цінною інформацією про на
прямок і швидкість морських те
чій. Ще 200 років тому почалося 
вивчення морських течій за допо
могою пляшок, що мало в епоху 
парусників ще більше значення 
для мореплавства, ніж тепер.

В останні роки радянські, япон
ські, американські, англійські, ка
надські й інші океанографічні 
експедиції щороку пускають у 
море тисячі- «наукових пляшок». 
Звичайно, для наукових цілей ви
користовують не крихкі скляні 
Пляшки, а міцні легкі поплавки із 
стійких матеріалів.
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ВІН НІКОЛИ

АНГЛІЯ
«Ми здивовані і глибоко 

стривожені наступом цен
зури на свободу театру в 
нашій країні», — такими 
словами починається заява, 
яку підписали численні дія
чі англійського театру. В цій 
заяві, адресованій лейбо
ристському урядові, вказу
ється, що останнім часом 
цензурний комітет заборо
нив кілька вистав.

АРГЕНТІНА

Світова преса широко відгукнулась 
на смерть відомого американського 
кіноактора епохи німого кіно — Бе
стера Кітона. Кінорецензент італій
ського журналу «Віє нуове» Антоніо 
Бертіні пише:

«Бестер Кітон помер. Скромні за
головки на останніх газетних сторін
ках, кілька поспіхом написаних ряд
ків, деякі біографічні дані, похвали, 
вислови суму — оце й усе. А тим ча
сом це був великий комік».

Бестер Кітон (його справжнє ім'я 
було Джозеф Френсіс Кітон) наро
дився в 1896 р. і рано почав висту
пати у водевілях. Незабаром він став 
кіноактором, знімався у фільмах 
Сеннета. Комічний жанр в американ
ському кіно тісно пов'язаний з ім'ям 
Сеннета, який в епоху німого кіно 
створив кількасот фільмів.

Худорлявий Кітон грав у парі з 
гладким Фетті, незмінним персона- 
нажем скетчів Сеннета. Ця пара по
добалася глядачам. Кітон швидко за
своїв ту машкару комічної незво
рушності, з якою він ніколи вже не

За свідченням критики, 
одним з найвизначніших 
явищ театрального життя 
останнього часу є вистава 
«Електронна людина», ство
рена в Драматичному театрі 
Буенос-Айреса за п’єсою 
Аугустіна Куссані. Як пише 
сам автор п'єси, темою його 
твору є проблема — люди
на і техніка. Що буде з лю
диною, коли розвиток техні
ки дозволить створювати 
електронні роботи, здатні 
виконувати будь-які функ
ції?

Критика відзначає, що 
драматург тлумачить цю 
проблему з глибоко гумані
стичних позицій, що він ви
ступає поборником прав лю
дини. «Техніка для людини, 
а не навпаки» — так визна
чає позицію драматурга га
зета «Ла Насьон».

Кадр з фільму «Два моряки і гене
рал» — останнього, в якому знімався 

Б. Кітон.

БЕЛ ЬГІЯ
Режисер Крістіан Месніль 

показав свій новий коротко
метражний фільм «Хай жи
ве каяття!» Тижневик «Ле 
драло руж магазін», розпо-

НЕ СМІЯВСЯ

Фото Бестера Кітона. зроблене в 1965 
році. Поруч — премія «Оскара», яку 
видатний актор одержав в епоху ні

мого кіно.

розлучався, він ніколи не посміхався, 
навіть у найсмішніших ситуаціях. 
В своїй книзі «Мистецтво смішити» 
він пише про походження цієї маш- 
кари. її підказав Кітону досвід, на
бутий у мюзик-холах. Ще юнаком 
він помітив, що ефект од жарту або 
комічного трюку тим більший, чим 
байдужішим виглядає актор.

Кітон пише в своїй книзі про два 
типи акторів-коміків: тих, що підмор
гують глядачеві і роблять його своїм 
спільником, і тих, що самі стають 
об'єктом сміху. Себе Кітон зарахо
вував до числа останніх. Відомий кри
тик Луїджі Роньйоні так писав про 
нього: ,

«Бестер Кітон зумів створити тип 
коміка-«інтелектуала», який у таких 
фільмах, як «Наша гостинність» 
(1924 р.), «Мореплавець» (1925 р.), 
«Генерал» (1926 р.), піднісся так са
мо, як чаплінівські герої, над авто
матичним ефектом комізму. Рушій
ною силою комізму Бестера Кітона 
є його машкара незворушності. Ці
єю машкарою він стверджував свій 
емоційний ідеал».
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У Кітона ми знаходимо елементи 
традиційної комедійності, характерної 
для Сеннета і Чапліна. Від першого 
він перейняв різноманітні трюки, 
від другого — тонку іронію в став
ленні до серйозних подій, ситуацій. 
До цього Кітон додав незворушність, 
байдужість, які контрасно відтінюють 
комізм ситуації.

Бестер Кітон зробив кілька спроб 
виступити в звуковому кіно. Але це 
були невеличкі ролі, і створити щось 
значне, схоже за масштабами на пре
красні образи німого кіно, Кітону 
не пощастило.

В 1964— 1965 рр. Бестер Кітон ба
гато працював. Після участі в канад
ському короткометражному фільмі

режисера Барра Сміта він дав згоду 
зніматися в Італії, де Луїджі Чеаттічі 
розпочав працю над фільмом-гротес- 
ком «Два моряки і генерал». Бестеру 
Кітону доручили роль флегматично
го німецького генерала.

Разом з Бестером Кітоном зніма
лися популярні італійські коміки 
Франко Франчі та Чіччіо Інграссіа.

Знявшись у цьому фільмі, видат
ний актор виїхав до Мадріда, щоб зі
грати одну з головних ролей у му
зичній комедії режисера Річарда Ле
стера.

Але 1 лютого 1966 року несподі
вана смерть обірвала життя «люди
ни, яка ніколи не посміхалася».

відаючи про фільм, зазна
чив, що створений він сила
ми молодих виконавців. Те
ма, покладена в осйову 
фільму, вперше порушуєть
ся бельгійськими кінемато
графістами: в ньому йдеть
ся про банду брюссельських 
підлітків. Ватажок хлопців, 
вирішивши перевірити їхню 
хоробрість І відданість, про
понує провести випробуван
ня вогнем: кожен з них му
сить потримати палець на 
вогні. Хлопці присягаються 
нікому не розповідати про 
випробування. Та один з них 
в останню мить тікає, вата
жок обвинувачує його в зра
ді...

Фільм К. Месніля порушує 
пекучі проблеми дитячої зло
чинності в Бельгії.

РІК СЕНКЕВИЧА ГОЛЛАНДІЯ

В цьому році минає 120 років з дня 
народження і 50 років з дня смерті 
відомого польського письменника, 
класика польської літератури, лауре
ата Нобелівської премії (1905 р.) Ген
рика Сенкевича. Його твори перекла
дені на сорок три мови народів світу, 
а роман «Камо грядеші» витримав 
160 видань.

На батьківщині письменника 1966 
рік оголошений «роком Сенкевича»

В травні почав працювати музей 
Г. Сенкевича в Обленгорку, а в жовт
ні цього року буде відкрито музей 
письменника у селі Воля Окшейська 
(Підляшшя), де в 1846 році він наро
дився.

У варшавському Музеї літератури 
організовано велику виставку, яка

докладно розповідає про творчість 
Сенкевича, а в польському Пенклубі 
експонуватимуться іноземні видання 
його творів.

Творчості Г. Сенкевича буде при
свячена літературна сесія, яку готує 
Інститут літератури Польської Акаде
мії наук.

Окремим виданням вийде трилогія, 
що складається з романів «Вогнем 
і мечем», «Потоп» та «Пан Володи- 
йовський» з ілюстраціями Яна Явор- 
ського; вийдуть у світ також «Хресто
носці» з дереворитами Станіслава 
Топфера та роман «Камо грядеші», 
ілюстрований А. Хейдріхом.

Кінотеатри Польщі демонструвати
муть фільми, зняті за сюжетами тво
рів Генрика Сенкевича.

Прем'єра опери, створе
ної вітчизняним композито
ром — явище не дуже часте 
в Голландії. Тому з таким 
великим інтересом постави
лася громадськість до нової 
вистави Амстердамського 
оперного театру «Лабіринт». 
Це перший оперний твір мо
лодого голландського компо
зитора Петера Шата.

Діяльну участь у постанов
ці «Лабіринта» взяло засно
ване нещодавно Нідерланд
ське оперне товариство, 
головним завданням якого є 
сприяти розвиткові голланд
ського оперного мистецтва.

ЗАХІДНИЙ Б Е Н ІН

СЛАВА МІСТЕЧКА ВАЛЛОРІСА
Ще за часів стародавнього Риму 

французьке містечко Валлоріс було 
центром гончарного ремесла, яке 
пізніше перетворилося на високе ми
стецтво кераміки.

Нова історія Валлоріса, його тепе
рішня слава пов'язана з ім'ям Пабло 
Пікассо. З його ініціативи місцеві 
майстри кераміки об’єдналися у вели
кий виробничий кооператив «Маду-* 
ра». Ця марка швидко здобула собі 
світову славу. Адже «Мадура» діста
ла від художника право випуску ви
робів з його малюнками. Звичайно, 
попит на такі керамічні вироби вели
чезний.

Щороку у Валлорісі влаштовується 
виставка робіт місцевих майстрів ке
раміки, яка збирає численних відвіду
вачів з-за кордону. Участь у цих ви
ставках бере і Пабло Пікассо. Тут екс
понуються його нові керамічні орна
менти, до кожної виставки художник 
малює також новий плакат. Експо
нуються і плакати, зроблені для ми
нулих виставок. Один я плакатів Пікассо. зроблений 

для виставки у Валлорісі 1957 року.

Драматург Рольф Хохгут, 
автор п'єси «Намісник», на
дав театрові «Фольксбюне» 
право першої постановки 
свого нового твору «Солда
ти». Ця драма порушує пи
тання про відповідальність 
політичних І військових Д ія 
чів за долю цивільного на
селення під час війни. Дія 
твору відбувається в часи 
другої світової війни, серед 
його персонажів — Уїнстон 
Черчілль, Х'юлетт Джонсон 
та інші історичні особи.

ІТАЛІЯ

На першому поверсі мілан
ського оперного театру «На 
Скала» розмістився один з 
найбільших і найцікавіших 
театральних музеїв світу. В 
одинадцяти залах зібрано 
120 картин, присвячених ви
датним акторам і співакам. 
Тут зберігаються також вісім 
тисяч перших видань І руко
писів п’єс, п'ять тисяч при
мірників лібретто різних 
опер тощо.

Театральний музей у Мі
лані створений 1913 року, І 
спочатку його експонатами 
були предмети старовинного
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театрального реквізиту, за
куплені в антиквара у Па
рижі.Кожна з одинадцяти кім
нат музею присвячена якійсь 
окремій темі: в одній — зі
брані матеріали про видат
них композиторів І драма
тургів, в другій — про ак
торів і співаків тощо.

В деяких залах зберіга
ються матеріали з історії 
античного театру. З двох 
окремих кімнат складається 
невеличкий музей Джузеппе 
Верді.Кілька років тому при му
зеї створено велику теат
ральну бібліотеку, що налі
чує 80 тисяч томів театро
знавчої літератури.

* * *

Під керівництвом відомого 
французького режисера Жа- 
на-Луї Барро в міланському 
театрі «Ла Скала» здійснено 
нову постановку опери Гуно 
«Фауст».

Театральні оглядачі особ
ливо відзначають майстер
ність відомого болгарського 
співака Гяурова, який вико
нує партію Мефістофеля.

* * *

В своєму інтерв'ю італій
ським журналістам Чезаре 
Дзаваттіні розповів, що пра
цює над трьома сценаріями 
кінокомедій, режисером-по- 
становником яких буде Віт- 
торіо де Сіка. Перший сцена
рій Дзаваттіні назвав «Обі
цянка на світанні», другий 
називатиметься «Людина 
67-го», третій ще не має 
назви. Це — фільм автобіо
графічний, І співавтором сце
нарій буде Вітторіо де Сіка.

«У НАС НЕМАЄ ЗІРОК»
Популярний польський актор Збіг- 

нєв Цибульський у бесіді з кінокри- 
тиком Станіславом Яніцьким розпо
вів про свою працю в кіно. Цікавим 
є його висловлювання щодо того, чи 
є в Польщі «кінозірки».

«Кінозірки є тільки на комерційно
му кіноринку і вигадані людьми, що 
займаються торгівлею живим това
ром. Там «зірка» — істота якась не
звичайна, несхожа на інших. А щоб 
вона була такою, фабрикуються різні 
скандали. «Зірка» повинна весь час 
бути в центрі уваги, щоб не в\рати- 
ти популярності у глядача.

У нас немає «зірок», але ми може
мо говорити про популярність акто
ра, якого глядачі знають, про гру 
якого сперечаються, дискутують. Він 
не роз’їжджає у білому лімузині по 
фешенебельних курортах, не живе у 
розкішних віллах, відгороджених від 
усього світу, його можна зустріти на 
вулиці, в кафе, в магазині, він не ті
кає від глядачів, а бере участь у 
громадському житті. Наш актор без
посередньо зв'язаний з глядачем, з 
людьми.

Є два типи акторів. Одні — екс
плуатують образ, який вже приніс 
їм популярність. Інші не шукають 
легкого успіху. Кожного разу вони 
йдуть новим, ще невторованим шля
хом.

Дуже важливий факт — що саме 
пропонує актору сценарій. Яку роль, 
який характер. Кілька ролей я ство
рив за одним психологічним малюн
ком. І за це мене не раз критикува
ли. Однакові ролі я зіграв у фільмах 
«Покоління», «Попіл і алмаз», «До 
побачення, до завтра» і зовсім інші,

Збігнєв Цибульський у фільмі «Завт
ра Мексіка».

не схожі на ці ролі у фільмах «Ко
хання двадцятирічних», «Джузеппе у 
Варшаві», «Закоханий пінгвін», «Завт
ра Мексіка» та «Розлучень не буде».

Відомо, що завоювати симпатію 
глядача актору, який грає позитивних 
героїв — легше. Але частіше нега
тивних персонажів грають більш та
лановиті актори, бо ролі ці важчі.

На мою думку, кожний актор як в 
театрі, так і в кіно, повинен бути ха
рактерним героєм, а не тільки мати 
вродливе обличчя і гарну фігуру».

ШСНІ ПРОТЕСТУ

Чезаре Дзаваттіні.

Серед імен співаків, які популяри
зують народні пісні, а також створю
ють свої власні, відгукуючись на най- 
пекучіші питання сучасності, не на 
останньому місці стоїть ім'я молодо
го американця Боба Дайлана.

Пісні Дайлана «Мов камінь, що ко
титься», «Знову на 61 шосе», «Балада 
про чоловіка, худого, мов тріска», 
«Повернімося знову додому», «На 
фермі у Меггі», «115-й сон Боба Дай
лана» та інші набули величезної по
пулярності серед американської мо
лоді.

Співак і композитор, Дайлан оби
рає для своїх пісень теми, що най
більше хвилюють його ровесників. 
Так, в пісні «На фермі у Меггі» роз
повідається про юнака, який закохав
ся в дочку свого хазяїна, але змуше
ний кинути ферму, бо батько Меггі 
знущається з нього. В «115-му сні Бо

ба Дайлана» співак розповідає про 
злиденне життя деякої частини аме
риканської молоді. В пісні «Знову на 
61 шосе» Дайлан звертається до яко
гось містера Джоунза (він уособлює 
старше покоління американців) з об
винуваченням, що той не знає і нічо
го не хоче знати про проблеми, котрі 
хвилюють американську молодь.

Пісні протесту Боба Дайлана мають 
успіх не тільки в слухачів, а й у ви
конавців. їх виконують молоді амери
канські співаки, вони входять до ре
пертуарів молодіжних ансамблів і 
джазових колективів. Творчість Бо
ба Дайлана, як зазначає прогресивна 
американська преса, розвивається під 
безпосереднім впливом виконавської 
та композиторської діяльності' відо
мого і нашому радянському слухаче
ві популяризатора народних пісень 
Піта Сігера.
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ЯК ПРАЦЮЄ ДЮРРЕНМАТТ
Нещодавно видатний швейцарський 

драматург Фрідріх Дюрренматт роз
повів в пресі про те, як він працює, 
як пише п'єси, де бере матеріал для 
своїх драматичних творів.

«Праця над п'єсою — це пошуки 
образів, бо саме з них складається 
твір. Колись я хотів стати художни
ком. Відтоді і виникла у мене потре
ба спочатку робити ескізи своїх тво

рів. І коли я вже починаю писати 
п'єсу, переді мною готовий макет всі
єї вистави. Таким чином, я стаю на
чебто своїм власним режисером.

Працюючи, я бачу і виконавців мо
їх п’єс — акторів, які будуть в них 
грати. У більшості випадків я їх знаю.

Крім того, під час роботи, так са
мо як і під час репетицій, я стаю 
першим глядачем свого твору».

Кубинський національний 
центр культурного співро
бітництва латиноамерикан
ських країн «Каса де лас 
Амерікас» щороку організує 
в Гавані виставки творів су
часного латиноамерикан
ського образотворчого мис
тецтва. На виставках прису
джуються чотири великі 
премії за живопис, за най
кращу літографію, за най
кращу гравюру по металу і 
за найкращий дереворит. 
Нещодавно в столиці Куби 
відкрилась цьогорічна ви
ставка.

«ТЕАТРОСКОП»
В маленькому приміщенні в Лондо

ні розпочалися виступи трупи акто- 
рів-ентузіастів, які підхопили ініціа
тиву Джоан Літтлвуд і Арнольда 
Уескера — нести театральне мисте
цтво в народ. Новий колектив, який 
назвав себе «Театроскопом», працює 
в залі на 40 місць. Театр відвідують 
переважно робітники і службовці 
контор, розташованих неподалік.

Вистави відбуваються щодня під 
час обідньої перерви. Глядачі дивля
ться одноактні п’єски і водночас їдять 
свої бутерброди й п'ють каву.

«Більшість наших глядачів буває у 
нас регулярно раз на тиждень, — 
розповідає один із засновників «Теат- 
роскопу» Брайан Кінг. — Для декого 
з них театр— явище абсолютно нове. 
Вони навіть не знають, як реагувати 
на те, що відбувається на сцені. Але 
ми вже бачимо деякі зміни, люди по
чинають розуміти театр».

Крім робітничої аудиторії, «Театро- 
скоп» відвідує й інша категорія гля
дачів. Сюди часто ходять знавці те
атру, режисери, актори, бо молодий 
колектив дає вистави на найвищому 
професійному рівні.

В репертуарі театру одноактні тво

ри сучасних драматургів: «Урок» Йо- 
неско, «Час ленчу» Джона Мортіме
ра, «Німий офіціант» Пінтера. «Теат- 
роскоп» ставить також уривки з 
п'єс.

«Звичайно, ми хотіли б колись у 
майбутньому перетворити «Театро- 
скоп» на справжній великий театр, — 
каже Брайан Кінг, — але поки що для 
цього немає фінансових можливос
тей. Ми мріємо про якесь велике 
приміщення, скажімо порожній склад. 
Ми почали б з кількох дерев'яних 
стільців, а потім вже збудували б 
просценіум і таке інше, тобто посту
пово створили б справжній театр. І 
ми і наші глядачі нічого кращого для 
себе не бажали б».

На запитання, чи не заважає акто
рам те, що в театрі під час вистави 
глядачі снідають, одна з його акто
рок Ліндель Роув сказала: «Ми при
стосувались, хоч, звичайно, театр у 
нас занадто малий. Одного разу на
віть трапилось, що якась дівчина, 
спізнившись на виставу, пройшла по 
сцені з тарілкою і склянкою в ру
ках. Але ми вже до цього звикли і 
працюємо, бо наша мета — нести те
атральне мистецтво в народ».

НДР
Тут буде випущено довго

граючу пластинку «Пісні й 
танці лужицьких сербів». Го
лова спілки лужицьких му
зикантів доктор Ян Равп та 
редактор музичного відділу 
Котбуського радіо Бено Нс- 
келя відібрали для запису 
25 найкращих лужицьких 
мелодій.

* * *

Гедда Ціннер, яка досі ви
ступала переважно в жанрі 
драматургії, видала цього 
року прозову збірку «Коли 
вмирає любов».

Чотири оповідання, що 
складають цю збірку, — це 
історії кохання чотирьох жі
нок.

«Гедда Ціннер звернула 
увагу на ті аспекти життя, 
про які написано у нас чи
мало, але досить поверхово 
і часто примітивно. Вона, 
проте, зуміла висвітлити їх 
по-новому», — пише про 
збірку «Коли вмирає лю
бов» німецький критик 
Єбергард Шеибнер.

* * *

Нещодавно в невеликому 
місті Дельні-Вуєзд у Лужиці 
виступив з читанням своїх 
творів відомий лужицький 
прозаїк і поет Юрій Брєзан. 
Він познайомив слухачів з 
розділами Із своєї трилогії 
«Фелікс Гануш — покоління 
гіркого досвіду».

ПОЛЬЩА

В «Театроскопі* йде п’єса Д. Мортімера 
«Час ленчу».

На сцені краківського «Те- 
атру-фактів» поставлено но
ву п'єсу польського драма
турга Стефана Братковсько- 
го «Даллас опівдні». В осно
ву п'єси покладені події, по
в'язані з убивством прези
дента США Джона Кеннеді.
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«Мати*.

Серед тих не дуже, на жаль, 
численних художників Західної 
Німеччини, які добре розуміють і 
чесно виконують свій суспільний 
обов'язок митця, помітне місце 
посідає Дора Майєр-Вакс. Видат
ний графік, вона широко відома і 
своїми талановитими творами, і 
громадською діяльністю —  актив
ною участю в боротьбі за мир.

В роки гітлерівського пануван
ня художниця не виставляла жод
ного свого твору: фашистський
режим був їй ненависний. По за
кінченні війни вона починає пра
цювати багато й плідно, твори її 
таврують тих, хто прагне відроди
ти фашизм, хто проповідує реван
шистські й мілітаристські ідеї. Не
даремно власті Нюрнберга, де жи
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ве й працює Дора Майєр-Вакс, та 
інших західнонімецьких міст всі
ляко намагаються зірвати органі
зацію її виставок.

Вражає своєю експресивністю 
графічний цикл художниці «Жерт
ви фашизму». Страшні картини 
знущань, катувань, розстрілів. Не
вимовний біль за людей, пекуча 
ненависть до катів сповнюють 
кожну роботу цього циклу. В ін
ший цикл —  антивоєнний —  Дора 
Майєр-Вакс вкладає всю свою не
нависть до мілітаристів.

З великою любов’ю зображує 
митець простих людей в своТх цик
лах «Мати», «Навчання» та інших. 
Герої цих творів близькі авторові, 
вона їм щиро симпатизує.

Останнім часом художниця плід
но працює в жанрі деревориту.

«Темою першорядного значен
ня, — каже Дора Майєр-Вакс, —  
я вважаю боротьбу проти війни. 
Я не знаю покликання митця бла
городнішого за участь у цій ве
ликій справі».

З ілюстрацій 
«Кавказьке

до п’єси 1 
крейдяне

Настінний розпис в будинку На
родної вищої школи в Нюрнбергу.

3 циклу «Жертви фашизму».

Брехтаколо».

З циклу «Сім гріхів дрібного буржуа 
за твором Б. Брехта.



РУМУНІЯ ЖИТИ ПОМІЖ ЛЮДЬМИ
Один з найстаріших румун

ських письменників, 70-рІч- 
ний Яон Пас, автор широ
ко відомих романів «Вій
на», «Світ приниження» та 
інших, зробив тривалу подо-
Йож по Радянському Союзу, 

Іольщі, Німецькій Демокра
тичній Республіці, а також 
по Бельгії, Данії, Швеції. На
слідком цієї поїздки стала 
«Книга тривалої подорожі». 
Письменник дає виразну 
картину двох світів, розпові
дає про зустрічі з різними 
людьми, порівнює все поба
чене. Як пише газета «Скин- 
тейя», ця книга являє собою 
зразок художнього публіци
стичного нарису. Читача 
вражає виняткова спосте
режливість автора, його 
вміння бачити глибокі жит
тєві процеси І суспільні змі
ни.

США

Нещодавно тут вийшла но
ва повість Джона Апдайка 
«Ферма».

...На ферму, де після смер
ті батька живе самотня хво
ра мати, приїздить 35-річ- 
ний син. Він не один, з ним 
його нова дружина й оди
надцятирічний пасинок. Не
вдовзі перед цим герой роз
лучився із своєю, першою 
дружиною, з якою мав трьох 
дітей. Події в повісті відбу
ваються на протязі трьох 
днів. Розповідь ведеться від 
першої особи.

З нещадною відвертістю І 
водночас якоюсь поетичною 
об’єктивністю автор препа
рує тонке сплетення взає
мин між чотирма людьми — 
героями повісті. Ставлячи їх 
у банальні, буденні ситуа
ції, Апдайк майстерно ство
рює напрочуд живі харак
тери.

ФРН

Генріх Бель підготував 
цикл виступів по радіо й те
лебаченню землі Гессен. Те
ма виступів — взаємини між 
письменником І суспіль
ством, ставлення письменни
ка до своєї роботи І грома
дянського обов'язку.

Пояснюючи, чому саме він 
вирішив обрати своєю три
буною радіо і телебачення, 
Бель каже, що, на його дум
ку, жителі ФРН тепер чита
ють мало, коло читачів весь 
час звужується, І найбільш 
ефективним засобом спілку
вання між письменником І 
народом стають саме радіо і 
телебачення.

Письменник закликав й ін
ших літераторів взяти участь 
у цих передачах. Пропози
цію Беля вже прийняли Зіг- 
фрід Ленц, Арно ШмІдт, Ма
рія Луїза Кашніц та інші.

Полум'яний іспанський поет-анти- 
фашист Маркос Ана, перебуваючи 
нещодавно в Будапешті, дав інтерв'ю

Маркос Ана.

кореспондентові Угорського теле
графного агентства.

«У наші буремні часи, — сказав 
поет, — письменники, митці не мо
жуть стояти осторонь суспільних по
дій. І спроби деяких художників оді- 
йти від цих подій не можна виправ
дати посиланнями на принцип свобо
ди творчості. Таким людям я хотів би 
нагадати слова Федеріко Гарсіа Лор
ки, який казав: «Я не можу будува
ти свій дім у міжзоряному просторі, 
я живу поміж людьми». Я повторюю 
тепер ці слова і кажу: «Коли страж
дає мій брат у В'єтнамі, це й мої 
страждання. Коли загрожують його 
свободі, загрожують і моїй свободі».

Маркос Ана наводить численні при
клади високої громадянської мужнос
ті письменників і митців, які нині в 
різних кутках світу виступають про
ти війни й гноблення людини. «Я ві
таю цих чесних митців, вітаю їхню 
мужність і відданість людству, — ка
же Маркос Ана. — Хай вони будуть 
взірцем для всіх діячів культури, бо 
в наш час лише так можна здобути 
право називатися духовним учителем 
людей. Письменник і митець повинні 
чітко визначити своє ставлення до 
альтернативи нашого часу: або вони 
віддають свій талант людству, за
хисту життя, або вони своїм мовчан
ням і байдужістю свідомо чи несві
домо підтримують сили війни і 
смерті».

МІСТЕР ФЛІНТ «РЯТУЄ» ЦИВІЛІЗАЦІЮ
На екрани США й Англії вийшов 

фільм Даніеля Менна «Наша людина 
Флінт». Стрічка ця належить до мод
ної тепер на Заході серії «шпигун
ських» кінокартин, і герої її, так само, 
як певні ситуації, а також ідейний 
підтекст є більш-менш типовими.

Який же зміст цього фільму?
За допомогою електроннообчис- 

лювальних машин міжнародна шпи
гунська організація (очолювана, пев
на річ, американцями) обирає місте
ра Флінта на роль аґента, завданням 
якого є знищення небезпечного во
рога.

За всіма своїми даними, Флінт — 
ідеальний шпигун (звичайно, в амери
канському розумінні). Його англій
ський кіноколега Джеймс Бонд, ска
жімо, на протязі одного фільму мі
няє півдюжини коханок; у Флінта ін
ший стиль: квартет юних красунь —  
ось його модернізований гарем. В та
кий спосіб шпигун оберігає себе від 
чарів замаскованих ворожих контр- 
розвідниць... А як екіпірований 
Флінт! Сама тільки запальничка його

може виконувати 86 операцій —  цеб
то 87, якщо зважити на те, що від 
неї можна також і прикурювати.

Сповнений знеиаги до будь-яких 
авторитетів, зарозумілий містер Флінт 
воліє діяти сам-один, уособлюючи, 
таким чином, ідеал американського 
супермена.

А що ж являє собою той небезпеч
ний ворог, якого має знешкодити ге
рой фільму? Ворог представлений в 
особі трьох лагідних ідеалістично на
строєних учених невизначеної націо
нальності, які сконструювали машину, 
що може упрґавляти погодою на всій 
земній кулі. їхній фантастичний апа
рат пахкає собі всередині погаслого 
вулкана, на острові, не позначеному 
на географічних картах. І винахідни
ки хочуть використати його не для 
якихось егоїстичних цілей, не заради 
самозбагачення, а для того, щоб 
звільнити світ од злиднів, хвороб і 
війни.

Подолавши численні перешкоди, 
Флінт дістається до серця цієї маши
ни. Вчені благають шпигуна не руй
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нувати її, вони навіть ладні відмови
тись од усіх прав на неї, якщо Флінт 
пообіцяє застосувати її для ліквіда
ції голоду й хвороб.

Та де тамі Флінт їх і слухати не хо
че, бо, як він каже: «Ваш ідеал сві
тового устрою мені не до вподоби». 
Отже, він повертає вимикач і знищує 
і машину, і вчених, і острів разом із 
сотнями людей, що працюють на 
ньому, тоді як американці, які спос

терігають цей вибух з палуби військо
вого корабля, радісно підстрибують, 
захоплені таким прекрасним видови
щем руйнування.

Отже, цивілізацію врятовано від 
щастя, злидні й війна можуть і далі 
безперешкодно збирати свої страшні 
врожаї на землі, а американський су
пермен знову довів своє священне 
право вирішувати на власний розсуд 
долю людства.

ФРАНЦІЯ

«Едісьйон сосіаль» випус
тило другий том тритомного 
видання «Вибраних творів» 
Моріса Тореза, підготовле
ний «Інститутом Моріса То
реза». Другий том включає 
твори вождя французьких 
комуністів, написані в 
1938—1950 рр.

* * *

ІСТОРІЯ ЯНА І РЕНАТИ
Нова повість талановитого західно

німецького письменника Крістіана 
Гейслера «Холодні часи» відразу ста
ла об'єктом суперечок в пресі.

Героями цього твору Гейслер, чи 
не перший з письменників ФРН, зро
бив звичайних робітників— двадцяти
п’ятирічного екскаваторника Яна 
Алерса та його дружину Ренату. Ге
рої ці зовсім незвичайні для сучасної 
західнонімецької літератури. їхні 
думки, почуття й прагнення показані 
автором правдиво, без будь-яких 
прикрас.

К. Гейслер простежує тільки один 
день в житті своїх героїв —  холодне, 
морозяне 6 грудня 1963 року. Цей 
день символічний для персонажів 
твору, бо живуть вони справді в ду
же «холодні» часи.

Куди подівся отой химерний «за
гальний добробут», вигаданий свого

часу нинішнім боннським канцлером 
Ерхардом? Де та «класова гармонія», 
якою так вихваляються в Бонні?

Живуть Ян і Рената нібито й непо
гано. Він добре заробляє, збирає на
віть гроші на власний будиночок. Але 
все життя їх сповнене постійною три
вогою. Вони чекають дитину і з жа
хом думають, що буде, якщо Ян 
втратить роботу, або, скажімо, знову 
зростуть ціни. Тривожні думки ніко
ли не залишають молрде подружжя. 
І так само живуть і думають всі їхні 
товариші й друзі...

Критик газети «Нойєс Дойчланд» 
Франк Беер вважає, що історія Яна 
і Ренати —  це «рентгенівський зні
мок цілого західнонімецького сус
пільства». Автор повісті «Холодні ча
си» розвінчує це суспільство. І саме 
через це на нього нападає офіційна 
боннська критика.

В Парижі демонструється 
пригодницький фільм «Купе 
для вбивць» — дебют моло
дого режисера Кості Гавра. 
Фільм створено за мотивами 
повісті Себастьяна Жапрізо. 
У фільмі виступає ціле су
зір'я відомих акторів, і се
ред них Сімона Сіньоре.

«Історія створення «Ку
пе для вбивць» дуже проста, 
— каже Сімона Сіньоре. — 
Один з наших друзів напи
сав літературний сценарій, 
другий — почав працювати 
над робочим сценарієм. Ко
ли він був готовий, ми зі
бралися, обговорили його й 
вирішили зняти фільм спіль
ними зусиллями. Гавр здіб
на людина, я знала його ще 
тоді, коли він працював аси
стентом у Рене Клемана.

Моя роль в «Купе для 
вбивць» відрізняється від 
усіх попередніх».

НОВА ОПЕРА ФОРЕСТА
З-поміж композиторів Німецької 

Демократичної Республіки Жан-Курт 
Форест, безперечно, найпродуктивні-

Жан-Курт Форест.

ший і найпопулярніший. Його опери 
«Лісові звірі», «Бідний Конрад», «Вчо
ра на Одері», балети «Мрії Дон-Кіхо- 
та», «Ромео, Юлія і темрява» та інші 
відомі й за межами НДР. Гідно про
довжуючи кращі традиції німецької 
класичної музики, Жан-Курт Форест, 
як одностайно відзначає критика, є 
піонером соціалістичного реалізму в 
німецькому оперному мистецтві.

«Новим досягненням композитора, 
визначним явищем нашого музично
го життя» називає газета «Нойєс 
Дойчланд» останню оперу Фореста 
«Страсті Йоганнеса Гердера». На 
створення цієї опери композитора 
надихнула поема Йоганнеса Бехера 
«Зимова битва» —  про розгром німе
цько-фашистських військ під Моск
вою. «Форест, — пише музичний 
критик Йохен Пілль,— спромігся зна
йти відповідну музичну інтерпретацію 
самій ідеї і образам Поеми Бехера. 
Обравши для своєї опери тему тра
гічної долі німецького солдата Йоган
неса Гердера, композитор збагатив 
наш оперний репертуар визначним 
твором».

Сімона Сіньоре у фільмі 
«Купе для вбивць».

* * *

Наприкінці минулого ро
ку в Парижі експонувалося 
сім виставок, присвячених 
живопису XVI століття. З 
усіх куточків Франції до 
столиці були 0РИ£93$1*І художні полотна, гравюри, 
рисунки й гобелени, що 
представляли всі школи й 
напрямки тогочасного обра
зотворчого мистецтва Захід
ної Європи. Найбагатшою 
була експозиція в Луврі. 
Відвідувачі виставок мали 
змогу познайомитися з тво-
Вами Рафаеля, Дюрера, 

ранаха, Тінторетто, Ель- 
Греко, Рубенса та інших ви
датних та менйі відомих 
митців епохи пізнього Від
родження.
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Франсуа Трюффо, поста
новник відомого нашим гля
дачам фільму «400 ударів», 
працює зараз над екраніза. 
цією роману американсько
го письменника Рея Бред- 
бері «451° по Фаренгейту».

ЧЕХОМІОВАЧЧИНА

У празькому видавництві 
«ЧескословенскІ спісовател» 
вийшла друком поетична 
збірка одного з найстарі
ших чеських поетів Мілосла- 
ва Буреша «Сонце сідає в 
землю».

Як відзначає рецензент 
газети «Руде право», ця 
збірка є наочним свідченням 
того, як з плином часу роз
квітає талант митця.

Ще на рубежі двадцятих І 
тридцятих років видатний 
критик Бедржих Вацлавек 
відзначав позитивні якості 
творчості М. Буреша: реа
лізм, силу почуттів, образ
ність. Саме ці якості най
повніше розкрилися у збірці 
«Сонце сідає в землю».

Ш ВЕЦІЯ

ПЕРШИЙ ПОЛЬСЬКО-ІТАЛІЙСЬКИЙ
Єжи Кавалерович, постановник відо

мих нашому глядачеві фільмів «Ма
ти іоанна від ангелів» та «Під фрі
гійською зіркою», виїхав до Італії, 
щоб зняти перші епізоди свого ново
го кінотвору в місцевості, де відбува
ється дія роману Станіслава Дигата 
«Подорож». Сценарій за цим твором 
написав сам Єжи Кавалерович в спів
авторстві з письменником Тадеушем 
Конвіцьким.

Це буде перший польсько-італій
ський фільм. «Я радий працювати з 
італійськими колегами, бо високо ці
ную італійську кінематографію, — 
сказав Є. Кавалерович кореспонден
тові журналу «Пшекруй». — Поляка, 
який приїздить на Капрі, гратиме в 
моєму новому фільмі наш актор Го- 
лоубек, його партнеркою буде моло
да, але вже відома італійська актри
са Ліза Гастоні, яка в цьому фільмі 
виконуватиме одразу три жіночі ро
лі».

«Мені дуже приємно зніматися у 
фільмі Єжи Кавалеровича. Заради 
цього я відмовилась від пропозицій 
однієї американської кінокомпанії, —

Єжи Кавалерович І Ліза Гастоні.

розповіла Ліза Гастоні. — Я люблю 
комедійні ролі, вони складніші для 
актора, бо перед камерою завжди 
легше плакати, ніж сміятися».

Рік тому преса повідомля
ла про рішення видатного 
режисера Інгмара Бергмана 
залишити на деякий час кі
нематограф І перейти на ро
боту в театр. Незабаром 
Бергман прийняв пропози
цію очолити — як директор 
і художній керівник — ВІДО
МИЙ театр «Драматен» у 
Стокгольмі. І ось нове пові
домлення: по закінченні ни
нішнього сезону. Інгмар 
Бергман має намір залиши
ти обидві посади. Він так 
пояснює причини цього рі
шення:

«Виконуючи в театрі вод- 
нрчас дві функції — дирек
тора і художнього керівни
ка.?- я щоразу з жалем пе
реконувався в тому, що як 
художній керівник мушу по
ступатися своїми інтересами 
й переконаннями, бо вони 
вступали в конфлікт з обо
в’язками й планами дирек
тора. Тому мені залишається 
один вихід — піти з театру».

ШВЕЙЦАРІЯ

Композитор Макс Ланг на
писав музику до балету за 
романом Оскара Уайльда 
«Портрет Доріана Грея». 
Прем’єра нового балету від
булася в оперному театрі Ба
зеля — рідному місті ком
позитора. Новий балет го
тують до постановки в Па
рижі, Лондоні, Гамбургу та 
інших європейських містах.

МОЛОДІ у ру г в а й с ь к і п и с ьм е н н и к и
Відомий прогресивний уругвай

ський письменник і есеїст Хосе Пед
ро Діас на прохання кореспондента 
словацької газети «Культурии жівот» 
розповів про сучасний стан уругвай
ської літератури, зупинившись, зо
крема, на творчості молодшого поко
ління письменників.

— Молодші літератори створюють 
тепер романи й оповідання переваж
но на матеріалі з сучасного життя, — 
сказав Діас.— Саме вони ввели в 
нашу літературу тему життя у вели
кому місті. Першими з-поміж них хо
чу назвати Маріо Бенедетті і Марті-

неса Морено. Стриманою і точною 
манерою письма позначені твори Ма
ріо Аррегі, який пише про жителів 
центральних районів країни.
. Філософськими роздумами насиче
ні твори Клари Сільви.

У жанрі поезії у нас плідно пра
цюють жінки. Віршам Аманди Бе- 
ренгер притаманне багатство поетич
них образів, смілива мова. Сучасний 
світ в її творах постає в нескінченних 
драматичних колізіях. Зовсім іншою 
є поезія Ідеї Віляріньйо, її завжди 
переймає смуток. їда Вітале — май
стер точної мови й точних образів.

ВІДРОДЖЕННЯ СТЕФАНА БЕКА
Перший роман німецького пи

сьменника Іоахіма Кнаппе «Моя безі
менна вітчизна» відразу ж привер
нув до себе увагу і симпатії читачів 
своєю свіжістю, правдивим зображен
ням людей і подій. Берлінський тиж
невик «Зоннтаг» надрукував інтерв'ю 
з автором, з якого видно, що доля 
головного героя книги багато в чому 
схожа з долею самого Кнаппе.

І письменник, і герой його — Сте
фан Бек — зазнали отруйного впли

ву гітлерівської пропаганди, сприйня
ли як особисту трагедію останні мі
сяці війни й поразку Німеччини,' пе
режили цілковитий крах ілюзій.

І обох до життя повернула нова 
дійсність, що народжувалася на схо
ді Німеччини, зустрічі з новими 
людьми, праця, політичне прозріння.

«Роман «Моя безіменна вітчиз
на»,— пише рецензент газети «Зонн
таг», — свіжо, по-новому інтерпре
тує цю тему».
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ШШвШВЬтР Й Й В Й В В Щ д щ д Д д В В

ЕМІЛЬ Ж Е Н Е

МІФОЛОГІЧНІ
ОПОВІДАННЯ

Наші сучасники мало знають грецьку мі
фологію, казкову історію богів, півбогів і 
героїв.

Якщо колись її знала кожна освічена 
людина, то тепер це вважають менш необ
хідним, і більшість наших сучасників обме
жується лише тими крихтами, які подекуди 
трапляються їм у процесі читання.

Безперечним є той факт, що грецька мі
фологія справила глибокий вплив на фор
мування і розвиток нашого мислення. Вона 
не така наївна, як гадають. З допомогою 
її приступних і живих алегорій оживає ме
ханізм людських пристрастей. Не без при
чини казка робить Мойру дитиною Феміди. 
Коли з неї ми довідуємося, що Розкіш і 
Неробство породили Бідність, вона нас 
вчить. Коли вона показує нам Епіметея та 
скриньку його дружини Пандори, звідки 
вихопилось все зло світу, знаменним 
є те, що на дні цієї скриньки живе 
Надія. Символічним є і Антей, який набу
ває сили щоразу, коли торкається матері — 
Землі.

Кінець язичества не знищив цього впливу 
міфології на думки, чуття й уявлення лю
дей, прямими спадкоємцями яких ми є. Цей 
вплив пройшов через століття і завжди од 
віку до віку лишав пам’ятники мистецтва і

літератури — незаперечні й славні свідки 
нашого інтелектуального піднесення.

Ось чому не слід усувати міфологію з 
загальної культури. Без знання її немож
ливе розуміння шедеврів скульптури та жи
вопису, шедеврів великих письменників дав
нини, епохи Відродження, а також епохи 
класицизму, бо XVII століття сполучало 
дух античності з «правдою» і «розумом».

В європейських музеях ви на кожному 
кроці натрапляєте на старовину. Вона трі
умфує у величних мармурових скульптурах, 
успадкованих нами від старогрецького і 
староримського мистецтва. Вона присутня 
й у всіх залах, відведених творам пізніших 
часів: Мікеланджело у Ватікані, Рафаеля 
у Флоренції, Веронезе у Венеції, Рубенса 
у Фландрії, Пуссена і Буше у Франції; всі 
вони звертались до міфологічних сюжетів. 
Багато чим завдячують грецькій та римсь
кій міфології література і театр. З часів 
стародавніх трагіків Есхіла, Софокла та 
Евріпіда, з часів Вергілія міфологія є не
вичерпним джерелом тем для поетів і дра
матургів. Від Ронсараї до Мольєра, від Ра- 
сіна до Андре Шеньє ця традиція лишає
ться безперервною. І навіть у XX столітті 
стародавні міфи не зникли з літератури, не 
зійшли з нашої сцени.

Античність відіграла надто велику роль 
у нашій цивілізації, щоб можна було від
мовитися від цієї спадщини. Міфологія — 
частина нашого культурного надбання, і во
на не зникне з нього. Вона ввійшла у по
всякденну мову. І навіть ті, хто не знає 
її, вдаються до неї мало не щодня. Гово
рячи про бочку Данаїд, скаржачись на ста
новище між Сціллою та Харібдою, на па
нічний страх і т. ін., вони, самі того не 
знаючи, звертаються до міфології. Не знаю
чи міфів, що лежать в основі цих виразів, 
легко потрапити в становище літньої дами, 
яка вважала Сізіфа за географічну назву, а 
Прокруста — за недосвідченого червоноде
ревника.

Отже, все переконує нас, що треба ви
вчати міфологію. Певна річ, важко споді
ватися, що всі ми знатимемо її доскональ
но. Але кожна культурна людина мусить
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знати принаймні основні міфи та їх героїв. 
З ними і знайомить наша стаття.

Зауважимо, що існування персонажів, 
про яких ідеться в оповіданнях, більш ніж 
проблематичне. Появою своєю вони, пев
на річ, завдячують винахідливому розумові 
й багатій фантазії різних авторів, а не 
історичній правді. Саме слово, що визначає 
численні їхні пригоди, простодушно розкри
ває їх походження. Хіба «міфологія» — сло
во, що складається з двох грецьких слів,— 
не означає «мову про небилиці»? Справді, 
в різних подіях — чудних і неправдоподіб
них,— пов’язаних з богами та богинями 
давнини, все неймовірно. Ці події вигадані.

З якою епохою зв’язана поява цих чис
ленних божеств? Найдосвідченіші вчені 
ухильно відповідають, що епоха ця губить
ся в глибині століть; ось чому вона повита 
непроглядним мороком.

Внаслідок старанних досліджень авто
ритетні тлумачі погодились на тому, що в 
далеку давнину люди в своїй боротьбі з 
природою відчували потребу звертатись до 
вищих істот, приписувати їм добро і зло, 
яких вони зазнавали, дякувати тим з них, 
кого вони вважали добрими, просити зми
луватися тих, кого вони вважали жорсто
кими; зрештою, люди відчували потребу 
піднести ці істоти до рангу богів.

Отже, кожний народ мав власну міфоло
гію, яка бере свій початок за доісторичних 
часів, і те, що тепер позначають загальним 
терміном «міфологія», є не що інше, як ре
зультат цих розрізнених міфографій, котрі 
поетам подобалося переказувати згідно з 
власною фантазією.

Перші, кому приписують цю ініціативу,— 
Гомер і Гесіод жили у найвіддаленіші часи.

Невідомо точно, коли саме жив Гесіод: 
називають VIII чи VII століття до нашої 
ери.

Щодо Гомера, автора «Іліади» та «Одіс
сеї», то наука, розвиваючись, дійшла до то
го, що взагалі заперечує факт його існу
вання. його безсмертні пісні за правом на
лежать стародавнім рапсодам — далеким 
попередникам труверів і трубадурів, які хо
дили від селища до селища, оспівуючи по
двиги та мужність героїв. Отже, заслугу 
фіксування міфологічних легенд і надання 
їм точної і певної форми приписують 
грекам.

А римляни, репрезентовані Овідієм і Вер- 
гілієм, зазнавала. впливу греків. Неважка 
зрозуміти, що в таких умовах хронологія 
втрачає свої права.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що по
дії і вчинки міфологічних божеств заплуту
ються і перетворюються на безладний ка
лейдоскоп.

Наші «Міфологічні оповідання» з усіх 
епізодів беруть найхарактерніші. Наше зав
дання цим і обмежується.

Наприкінці зазначимо, що персонажі мі
фологічних оповідань носять або грецькі 
або латинські імена. Ми віддаємо перева
гу останнім.

П А Н
З групи другорядних божеств 1 вирізняє

ться оригінальна, жвава й кумедна фізіо
номія бога Пана. Він завжди сміється, 
стрибає, танцює і співає. Навколо нього 
утворюється хор сатирів і фавнів; німфи 
танцюють у затінку під звуки його флейти.

Пан мав приємну, чарівливу вдачу, але 
бридкий зовнішній вигляд. Глянувши на 
нього, всі мимоволі казали: «О, який він 
потворний!».

Чому природа наділила його таким зов
нішнім виглядом, коли батьком його був

1 Про головних грецьких богів див. у «Всесвіті» 
Ш  2. З, 1965 р. «Мемуари Зевса» М. Дрюона.

Пан
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Меркурій, а матір'ю Каллісто, гарна німфа 
Аркадії? Це лишається таємницею.

Кажуть, ніби великий ніс ніколи не псує 
гарне обличчя. Але Пана батьки наділили 
величезним горбуватим носом, товстогубим 
ротом аж до вух, завжди скривленим сар
донічною гримасою. Неймовірних розмірів 
гострокінцеві вуха ледве затуляли низ двох 
шершавих рогів, схожих на баранячі, що 
стирчали над кучмою рудого волосся.

Що ж до його тіла, то воно трималося 
на широких стегнах з козячими ногами. 
Спина закінчувалася козячим хвостом.

Весела вдача заводила Пана далеко, 
особливо вночі, і він часто лякав людей і 
тварин, раптово з’являючись з-за дерев на 
узліссі або в пустельних, відлюдних міс
цях. Це викликало нестямний переляк, 
страх перед темрявою, шелестінням вітру 
в листі. Чуття це поширилось, і тепер па
нічним жахом називають страх, який ово
лодіває боягузами.

Проте не слід забувати про хоробрість 
Пана під час полювання на диких звірів і 
в небезпечних подорожах. Пан супроводив 
Вакха в Індію. Бог вина не міг нахвалитись 
його допомогою, Пан був для нього дуже 
веселим і приємним супутником.

Після тривалої мандрівки Пан з радістю 
повернувся у свої ліси та поля і особливо 
до своїх німф. Багато які з них подобались 
йому, і в нього виникали матримоніальні 
прагнення. На лихо, хоч він і володів крас
номовністю спокусника, йому важко було 
стати ним. його солодку мову зустрічали 
глузуванням, .від його залицянь німфи роз
бігалися на всі боки. Пан переслідував їх, 
намагаючись переконати в своїй щирості й 
ніжності. Він обіцяв бути добрим і вірним 
чоловіком. Але всі німфи тікали від нього. 
Одна з них, його улюблениця Сірінкс, ко
ли він уже наздоганяв її, покликала на до
помогу наяд і пірнула у хвилі ріки Ладон. 
Пан стрибає у воду, щоб витягти її. Ось 
він уже неначе врятував її, але руки його 
стискають жмуток тростини, який воруши
ться од вітру й немовби тихо стогне. Пан 
у розпачі — не зазнати йому щастя» з ко
ханою німфою. Висмикнувши з жмутка сім 
тростинок, він підрізує їх, припасовує одну 
до одної, зліплює воском і робить сопілку. 
З неї видобуває він ніжні, солодкі звуки, 
схожі на чудовий голос жорстокої Сірінкс, 
і називає сопілку цим ім'ям на спомин про 
ту, яка знехтувала його. Пан уболіватиме 
за нею все життя.

Шукаючи розради, Пан сам-один взяв
ся стерегти худобу й луки. Він безперерв
но грав на інструменті, що нагадував йому

кохану Сірінкс. Захоплені цією грою пасту
хи стали, його прихильниками.

П С І Х Е Я
Псіхея мала батька, матір та двох стар

ших сестер. Про її батька відомо тільки, 
що він був царем. Якої саме країни? Цьо
го ніхто' не знає. Як звали його? Невідомо. 
Що ж до матері, то можна лише сказати, 
що вона була дружиною царя, тобто ца
рицей). Визначити сестер Псіхеї — принцес, 
як і вона сама, — було б дуже важко, як
би не Мольєр. Великий поет називає їх Аг- 
лаурою і Цідіппою, а ці імена чи прізвись
ка не дуже милозвучні. Так я в а м іх і  ре
комендую.

Брак даних про родину Псіхеї компен
сується відомостями про саму нашу ге
роїню..

Псіхея була дуже гарна. Жодна людська 
істота, жодне божество не могло зрівняти
ся з нею щодо краси й грації. Люди прихо
дили звідусіль, щоб висловити свої захоп
лення нею. Фанатики дійшли до того, що 
ставили олтарі на її честь. Але ніхто з цих 
численних залицяльників не наважувався 
добиватись її руки.

Аглаура і Цідіппа вже залишили отчу 
домівку із своїми чоловіками, а Псіхея 
стояла перед загрозою зостатися старою 
дівою. Вона вже досягла того віку, коли 
дозволяється взяти шлюб. Засмучений бать
ко гадав, що боги чомусь гніваються на 
нього. Він звертається до славнозвісного 
мудрого віщуна Гарпократа і дістає таку 
відповідь:

«Посади цю обожнювану гарну дівчину 
на скелю для шлюбу із смертю. Не споді
вайся на зятя з-поміж смертних, а на жах
ливого дракона, жорстоке чудовисько».

Гадають, що Венера не лишилася непри
четною до цього жорстокого вироку, бо, 
заздрячи гарній суперниці, вона наказала 
синові своєму Купідону використати свою 
владу, щоб навіяти ненависній смертній бо
жевільну пристрасть, яка зробить її сміш
ною і нещасною.

Слід було скоритись оракулові; батьки, 
плачучи, повели прекрасну Псіхею на від
людну гору і залишили там покірно чекати 
сумної долі.

Тим часом Купідон спускається з Олім
пу, щоб виконати материне бажання. Він 
приходить на цю гору і .готується добути з 
сагайдака стрілу, яка простромить серце 
Псіхеї. Вражений незрівнянною красою дів
чини, зачарований нею, він повертає вістря
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стріли у свій бік і зразу відчуває себе ско
реним суперницею своєї матері.

Купідон так закохався у Псіхею, що хо
че стати її чоловіком, наказує Зефіру під
няти її в повітря і запропонувати найпре- 
красніший палац.

Псіхея, яку, за наказом Ерота-Купідона, 
обережно переніс Зефір, приходить в екс
таз, побачивши таку розкіш. Коли настала 
ніч, раптом з’являється таємнича істота з 
ніжним голосом. Вона шепоче: «Нічого не 
бійся, люба Псіхея. Я — господар цих во
лодінь, вони твої, це дарунок до наступно
го весілля, бо я хочу стати твоїм чоловіком. 
Все, що бачиш тут, належить тобі. Всі твої 
бажання будуть виконані. До твоїх послуг 
Зефір. Тобі треба тільки розпорядитись, і 
тебе послухають. Єдине, що я прошу у від
повідь на моє кохання, — не намагайся по
бачити мене. При цій єдиній умові ми змо
жемо жити щасливо».

Займається ранкова зоря, і таємнича 
істота щезає. Псіхея так і не побачила її 
обличчя.

Заспокоївшись, Псіхея думає про своїх 
сестер і хоче, щоб вони поділили її ра
дість. Вона посилає по них Зефіра. Аглаура 
і Цідіппа не забарилися. Але щойно вони 
побачили молодшу сестру в її новому чу
довому палаці, як цікавість їхню заступає 
заздрість. Псіхея розповідає їм про ніч
ний візит, реєстри кажуть:

«Люба наша крихітко, ти стала іграш
кою жахливого дурисвіта. Вся ця розкіш —

тільки принада. Він зловживає твоєю чис
тотою і наївністю. Інакше хіба він боявся б 
показатись тобі? Вір нам, це чаклун, чу
довисько— так сказав оракул. Все це ми 
говоримо тільки з любові до тебе. Ми ка
жемо правду, щоб врятувати тебе від паст
ки. Почекай наступної ночі. Сховай лам
пу, і, щойно він засне, посвіти йому в об
личчя. Зроби, як ми радимо, і будь певна, 
що ніхто більше, ніж ми, не зичить тобі 
радості й щастя. Обніми нас і — сміли
віше!».

Після цих зрадницьких обіймів Аглаура 
й Цідіппа пішли геть, задоволені, що заро
нили сумнів у душу Псіхеї.

Все* сказане сестрами таки дуже впли
нуло на принцесу. Переконана в мудрості 
старших сестер, вона якнайточніше виконує 
їх небезпечні поради. Засвітивши лампу, 
ховає її серед квітів і жде. Наречений не 
запізнюється. Псіхея впізнає його спокійну 
мову і тремтить, чекаючи, коли він засне. 
Ось він умощується і засинає. Настає слуш
ний момент. Псіхея хапає лампу, підносить 
її вгору, щоб краще роздивитись, і бачить 
рожевощокого юнака з білявим волоссям. 
Він зовсім не бридкий, навпаки — дуже при
надний, дихає рівно й спокійно. Подих його 
солодкий, ароматний. Хіба його треба боя
тись? Така людина не може бути лихою. 
Псіхея не в силі відвести очі від цієї при
ємної картини. її охоплює хвилювання. Ру
ка її тремтить, лампа хитається, крапля олії 
падає на голу руку юнака і будить його. 
Він бачить Псіхею і... зникає. Чари кінчаю
ться. Немає більше розкішного замка, чу
десного саду, запашного гаю, немає нічого 
й нікого! Сама лише дика скеля, де голо
сить бідолашна Псіхея; її мучить жаль і 
каяття. Клята цікавість! Скільки сліз ллє
ться через тебе з прекрасних очей!

Венера тріумфує, але зажурений Купідон 
повертається на Олімп. Він заклинає Юпі
тера віддати йому кохану дружину. Юпітер 
м’яко заперечує:

— Бог кохання не може взяти шлюб із 
смертною.

— Хіба ж ти не всемогутній, не можеш 
зробити її безсмертною?

Улещений бог богів усміхається. Чи мож
на відмовити маленькому богові кохання, 
який викликає в нього такі приємні спога
ди? Адже його допомога так часто ставала 
в пригоді. Може, колись доведеться зверну
тися до нього ше раз. Обачність велить 
Юпітерові не бути надто суворим. Отже, 
нехай Меркурій заступить Зефіра й приве
зе у небесне царство обраницю красеня- 
Купідона. Юпітер наллє їй у божественну 
чашу п’янкої амврозії, яка зробить її без
смертною, оздобить її білосніжні плечі ма
ленькими крильцями метелика. Ніщо біль
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ше не стане на заваді шлюбу Ерота і Псі- 
хеї.

Так і сталося. Урочисто святкується ве
сілля в присутності всіх богів. Вони п'ють 
нектар, а музи і грації вітають нове 
божество під акомпанемент пісень Гіменея.

ПЕРСЕЙ
Батько Данаї, Акрісій, був царем Арго

са. Оракул попередив його, що онук скине 
його з престолу і вб’є. Тим-то, щойно Д а
ная народила Персея, Акрісій випровадив 
матір з дитиною в море, на волю хвиль. 
Вітер погнав човник у бік Цікладських 
островів, де Полідект, цар острова Серіф, 
підібрав їх. Персей ріс при царському дво
рі до юнацьких літ. Усвідомивши свою си
лу і здібності, він вирішив, за прикладом 
казкових героїв, пуститись у мандри, іти 
назустріч небезпеці й здобути славу у зви
тяжних битвах.

Перед від’їздом Персей, бажаючи віддя
чити Полідекту за гостинність і піклуван
ня, спитав, що б він міг для нього зроби
ти. Цар зажадав голову Медузи — найстра- 
хітливішої з трьох Горгон, які спустошува
ли поля і нагонили жах на подорожніх.

Завдання було дуже складне. Обачного 
Персея спорядили боги, що допомагають 
героям. Мінерва дала йому свій мідний 
щит, блискучий, мов дзеркало, Плутон на
дів на нього шолом-невидимку, а Меркурій 
подарував йому крила. Синові Данаї ли
шилося тільки попрямувати до західних 
кордонів земні, де жили небезпечні Горго-

ГІереей рятує Андромеду.

ни. Спершу треба було перейти великий 
пустельний край, що його ревно охороняли 
Греї — три старі дівиці: Пефедра, Еніо та 
Дінона. Від народження позначені вони 
своєрідною анатомією: на всіх трьох мають 
одне око й один зуб і передають їх одна 
одній, як того вимагає пильність. Ніхто 
крім них не знає, де живуть люті Горгони. 
Але як дістатись до цих Грей, коли вони 
перебувають у вічному русі? Як вирвати у 
них таємницю — довідатись, яким шляхом 
іти?

Хитромудрий Меркурій і цього разу при
ходить на допомогу відважному Персею. 
Посланець богів вистежує рухи трьох ді
виць, і в ту мить, коли єдине око і єдиний 
зуб переходять від одної до другої, він ха
пає їх і передає Персею. Під таку заставу 
можна вимагати що завгодно. Дівиці не 
мають чим плакати, бо втратили око. Але 
вони страшенно голосять, вимагаючи своє 
око й зуб, без яких не можуть жити. Вони 
тепер ладні піти на будь-які поступки.

Персей повертає їм зуб і око; вони йому 
відкривають шлях. Він приходить у пе
черу, де відпочивають три Горгони, і зразу 
впізнає найбільшу * найпотворнішу з них— 
Медузу. Очей її не видно — вона спить. 
Рот — коли це можна назвати ротом — роз
зявлений, звідти стирчать довгі й гострі 
ікла, що є дуже поганою ознакою. Волосся 
Медузи — це купа переплетених одна з од
ною змій — зараз вони дрімають на її брид
кому лобі.

Персей не дає себе залякати. Він задкує, 
керуючись щитом-дзеркалом, щоб уникну
ти погляду Медузи, коли вона ненароком 
прокинеться: очі Горгони можуть перетво
рити на камінь всяку живу істоту, що на

смілиться витримати її по
гляд. Безстрашний герой ви
добуває непереможний меч і 
одним ударом стинає голову 
чудовиську. З потоків крові 
вискакує кінь з міцними крила
ми — Пегас. Персей кладе го
лову Медузи в мішок, сідає 
верхи на Пегаса, і вони зліта
ють у повітря, тікаючи від двох 
інших Горгон, які раптово про
кинулись і намагаються по- 
мститись.

Після цієї першої блискучої 
звитяги Персей прибуває в 
країни Сходу і зупиняється на 
заслужений відпочинок у коро
лівстві Ефіопії. У царя Цефея 
та його- красуні-дружини 
Кассіопи була донька Андро
меда, ще красивіша за ма
тір. Обидві вони, дуже пи-
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хаті й зарозумілі, претендували на те, 
щоб перевершити своею красою Нереїд і 
навіть гоноровиту Юнону. Доньки Нерея 
звернулись до Юнони, цариці богів, із 
скаргою, а також до всемогутнього володаря 
моря. Нептун, розгніваний зарозумілістю 
ефіопських красунь, вкрив пінявими хвиля
ми їхні зелені рівнини, і вода знищила всю 
рослинність. Що ж до тварин і людей, то 
їх пожирало морське чудовисько, яке весь 
час плавало недалеко від берега. За тодіш
нім звичаєм, Цефей звернувся до ора
кула.

— Як позбутися лиха?
— Щоб спокутувати пиху твоєї дружи

ни і доньки, посади Андромеду на скелю, 
прив’яжи її там, і чудовисько вже саме по
дбає про належну кару.

Персей бачить красуню Андромеду, при
куту залізними кайданами до рифу серед 
вируючих хвиль. Ридання бідолахи роблять 
її ще принаднішою. Персей зворушений її 
лихом. До жалю, певна річ, приєднується 
ще ніжніше почуття, і, коли він здале
ка бачить, як піднімається вода над спи
ною жахливої тварини, він хапає гострий 
спис, сідає на крилатого Пегаса і злітає 
над морем. В ту мить, коли чудовисько 
роззявляє криваву пащу, аби схопити ніж
ну дівчину, Персей завдає йому смертель
ного удару списом, і хвилі навколо забарв
люються кров’ю.

Визволена Андромеда падає в обійми 
свого рятівника і стає його дружиною.

Все завершується бучним бенкетом. На
певно, Юнона і Нереїди запрошені не були.

Наприкінці медового місяця Персей зга
дує, що обіцяв своєму названому батькові 
привезти голову Медузи. Він повертається 
на острів Серіф, поспішає побачитися з 
матір’ю, обняти її. І що ж він чує? Даная 
сховалася в храмі, уникаючи любовних до
магань Полідекта, Персей сподівається за
спокоїти царя Серіфу. Але його приймають

вельми непривітно. Полідект навіть обра
жає його, висловивши сумнів у перемозі 
над Медузою. Син Данаї вибухає гнівом, 
вихоплює з мішка голову Медузи, і Полі
дект умить перетворюється на камінь. Пер
сею лишається тільки повернути богам їхні 
дари: Меркурію — крила, Мінерві — щит, 
посередині якого буде віднині зображена 
Медуза.

Персей мріє про сімейне життя і разом 
з Андромедою і Данаєю їде в Аргос. За
мість того, щоб зустріти його з розкритими 
обіймами, Акрісій, пам’ятаючи пророцтво 
оракула, тікає далеко на північ, щоб уник
нути смерті від руки онука. Персей наздо
ганяє діда в Ларіссі під час забав. Приєд
навшись до учасників змагань, він щосили 
кидає диск. Судилося так, що цей диск від
хилився від своєї мети, впав на голову Ак- 
рісія і вбив його. Вражений горем Персей 
відмовляється від трону Аргоса. Він стає 
царем Тірінфа — одного з найдревніших 
міст Греції. Там він і вмирає, залишивши 
наступним поколінням пам’ять про свої ге
роїчні подвиги.

ясон
У провінції Фессалія в Іолку царював 

м’який і лагідний Езон з дружиною Алкі- 
медою. Вони мали кількох дітей, з них Ясон 
був наймолодший.

Молодший брат Езона, Пелій, самолюб
ний і брутальний, відібрав у свого старшого 
брата трон, вигнав його з країни і знищив 
племінників, щоб уникнути помсти. Самий 
тільки Ясон лишився живий. Мати вряту
вала його, віддавши під нагляд кентавра 
Хірона, який жив поблизу на горі Пеліон. 
Хірон був вчений і мав хист вихователя. 
Протягом двадцяти років Ясон був його 
учнем.

Езон шкодував за царською владою, коли 
не для себе самого, то для Ясона — закон
ного спадкоємця трону Іолку. Тому, коли 
Ясон став повнолітнім, батько порадив йо
му зажадати від свого дядька Пелія повер
нути належне йому за правом становище. 
Розуміючи всю справедливість цієї вимоги, 
Пелій намагався виграти час і шукав спо
собу позбутись Ясона.

— Я ладен повернути тобі скіпетр і всі 
багатства батька. Але ти ще молодий. Тобі 
слід було б для власного добра прослави
тись яким-небудь видатним вчинком. Ось 
хоч би здобути золоте руно. Коли ти по
вернешся, я сам увінчаю короною твоє 
овіяне славою чоло.
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Підступний Пелій був певен, що Ясон 
не впорається з завданням і стане жерт
вою дракона, який стереже розкішне руно.

Золоте руно часто згадують, часто поси
лаються на нього. Може, вам буде цікаво 
довідатись про походження цього виразу.

В дуже давні часи, задовго до Езона, в 
Іолку царювали Кретей і дружина його Де- 
модіса. Рятуючись від злої мачухи, тут 
знайшли притулок їхні племінник і племін
ниця— Фрікс і Гелла. Але королева Де- 
модіса, жінка скандальної вдачі, звела на 
Фрікса наклеп, ніби він негідно поводився 
щодо неї. Саме в цей час у країні люту
вала чума. Оракул, до якого завжди звер
таються в скруті, відповів, що боги вти
хомиряться, коли будуть принесені в жерт
ву останні нащадки царського дому. Жрець 
уже підняв ножа над Фріксом і Геллою, 
аж тут густа хмара огорнула жертви. Зо
лотий баран переніс їх по небу до Колхі
ди — провінції Малої Азії, розташованої на 
схід від Чорного моря. Налякана вируван
ням хвиль, Гелла впала і потонула в морі, 
яке відтоді стали називати Геллеспонтом 
(нині Дарданелльська протока). Фрікс ле
тить на барані далі. Щойно Фрікс зійшов 
на землю, він запропонував Юпітерові в 
жертву свого барана-рятівника. Убивши 
тварину, він зберігає золоте руно і вішає 
його на дереві в лісі, присвяченому Марсу. 
Пильний дракон знищить кожного, хто на
магатиметься взяти руно.

Юпітер був такий вдоволений цією жерт
вою, що гарантував щастя й достаток влас
никам золотого руна, проте дав дозвіл і 
на спроби захопити його.

Тепер подивимось, як взявся до справи 
син Езона й Алкімеди.

Ясон не мав ніяких надприродних засо
бів, щоб забезпечити собі успіх. Не було 
в нього ні Пегаса, ні барана, ні крил. І все 
ж таки він іде на подвиг, що вимагає муж
ності й наполегливості.

У єднанні сила. Він скликає помічників. 
Півсотні найхоробріших воїнів відгукнулись 
на його заклик. Серед них Кастор і Пол- 
лукс; Тіфій, майстерний мореплавець, яко
го вважали сином Нептуна, бога вод; 
Лінкей, погляд якого проникав аж до дна 
моря й до обрію. Був серед них і Орфей. 
Чарівні звуки його ліри стали розрадою у 
знегодах тривалого плавання.

Ватажком одностайно назвали Ясона. Ко
рабель збудували з дерев найтвердіших по
рід. Наймогутніший дуб з лісу Додони стає 
великою щоглою «Арго» — так назвали суд
но. По-грецьки арго — білий, блискучий, 
швидкий. Мінерва виткала міцні вітрила і 
сама прийшла подивитись, як їх напинають. 
Ті, що відпливали на кораблі, дістали назву 
аргонавтів.

На мисі Магнезія всі посідали на судно. 
Віє попутний вітер. Аргонавти піднімають 
якір і пливуть у напрямі Колхіди. Після 
стоянки в Лемносі аргонавти висаджуються 
на березі Фракії, де цар Фіней, син Агено- 
ра, дає керманичу Тіфію і Лінкею цінну 
пораду, як уникнути рифів і течій. Завдя
ки цьому «Арго» легко долає перешкоди і 
прибуває до бухти Колхіда. Ясон поспішає 
відвідати царя Еєта, сина Сонця і Перси, 
і повідомляє його про мету своєї мандрівки.

Еєт хоче зберегти золоте руно, якому 
країна завдячує своїм процвітанням. Про
те він не може чинити опір спробі чужо
земця заволодіти руном: боги це дозволи
ли. Але Ясонові доведеться приборкати 
двох диких биків з мідними рогами. Він 

мусить надіти на них ярмо, за
прягти їх в алмазний плуг і 
зорати цілинну землю. Борозни 
треба засіяти зміїними зубами. 
Жнивами буде битва із зброй
ними велетнями. їх слід вини
щити всіх до одного. Тільки 
годі Ясонові можна буде на
близитись до золотого руна, 
але з однією умовою: все це
він мусить зробити протягом 
одного дня.

Такі різноманітні й важкі 
випробування трохи спантели
чили ватажка аргонавтів. Він 
прощається з Еєтом, не забув
ши подякувати цареві за відо
мості про те, що треба зробити.

Ясон силкується придумати 
вихід. Стурбований, задуманий, 
походжає він берегом, колиСуд Паріса. Посередині сидить Паріс, праворуч від нього Мінерва і Юнона, 

ліворуч — Венера і Купідон.

143



Ясон і Медея викрадають золоте руно.

з’являється велична Медея, царська донька.
Без зайвих слів Медея каже, що розуміє 

його скрутне становище, схвалює його від
вагу і пропонує свою допомогу.

У певних місцях цього краю росли рідкіс
ні трави, що мали магічні властивості. Ме
дея відкрила їх Ясонові. На подяку за це 
після своєї перемоги Ясон мусить одружи
тися з нею і забрати з собою на «Арго».

Медея зовсім не була якоюсь старою по
творною чаклункою. Навпаки, донька Еєта 
була молода, гарна, ставна. Густе руде шов
кове волосся облямовувало її свіже облич
чя, погляд був загадковий і гострий. Струн
ка хода, вміння триматися з гідністю—все 
в ній вабило. Тому Ясон легко погодився на 
її умови. Він дістає чудесні рослини, дізнає
ться, як ними користуватись, і терпляче 
жде, коли настане день.

Ранкова заграва погасила зорі, коли ди
кі бики з мідними рогами вийшли із стайні. 
З ніздрів у них вихоплюється полум’я. 
Ясон, тіло якого вкрите чародійним баль
замом, не відчуває опіків. Він захопив би
ків, надів на них ярмо, запряг. Твердий 
кам’янистий грунт розпушується під леме
шем плуга. Борозни прокладено. Зміїні зу
би посіяно. З землі виринають велетні у 
темному обладунку. Ніщо не зупиняє Ясо
на, ніщо не лякає його.

А Медея, хоч вона й знає силу свого 
чародійства, не може не милуватися від
вагою героя. Симпатія до нього поступає
ться місцем захопленню. Занепокоєння Ме- 
деї зростає, і вона закликає на допомогу 
всі таємниці свого мистецтва. Але в цьому 
вже немає потреби.

Ясон кидає величезний камінь в юрбу 
велетнів. Чародійний камінь сіє між ними 
розбрат. Усі вони вбивають один одного. А 
колісниця Сонця ще не завершила свій 
щоденний біг.

Ясон користується цим, щоб напасти на 
дракона — останню перешкоду на шляху до 
золотого руна. Яскріє жовте око чудовись
ка в останніх відблисках дня. В його па

щі скрегочуть жахливі ікла. Пазурі риють 
землю. Дракон хоче кинутися вперед, аж 
тут на його лускату спину падають снотвор
ні трави Медеї. Чудовисько впадає в за
буття — рослини Морфея навівають на ньо
го сон. Дракон лежить непорушно, мов 
мертвий. Отже, золоте руно належить Ясо
нові!

Пишаючись своєю перемогою, а ще біль
ше — Медеєю, зверхність якої він визнає, 
Ясон разом з нею приєднується до своїх 
зраділих супутників. Медея не взяла з со
бою нічого, крім невеличкої золотої скринь
ки. Невдовзі вони допливають до Іолку. 
Ясон обіймає старого батька і знайомить 
його із своєю благодійницею та нареченою.

Рідні й друзі аргонавтів бучно відзнача
ють їх повернення. Езон через похилий вік 
не може взяти участь у бенкеті. Ясон, за
смучений відсутністю батька, просить 
Медею силою чаклування повернути бать
кові молодість. Він пропонує поділитися 
з батьком рештою свого життя.

Медея береться до діла. Вона кличе Ніч, 
яка знає всі її таємниці, і свою наперсницю 
Гекату. Медея виймає з дорогоцінної кол- 
хідської скриньки невідоме нікому приво- 
рот-зілля і магічні соки. Тонким лезом роз
тинає вона шию Езона, випускає з нього 
старечу кров і вливає замість неї соки сили 
і молодості.

Оновлений Езон сам себе не впізнає — 
він знову такий, яким був сорок років 
тому.

Незважаючи на всі подвиги Ясона, Пелій 
відмовився повернути йому владу над Іол- 
ком. Тоді Медея замислює тяжку кару для 
узурпатора. Старий Пелій має двох чарів
них доньок, усі троє ніжно люблять одне 
одного. Медея одурює наївних дітей, хва
литься тим, як майстерно омолодила Езо
на, і  обіцяє зробити те саме для їх батька, 
коли вони їй допоможуть.

Доньки Пелія дозволяють умовити себе. 
В думці вони вже уявляють собі батька 
молодим. Вони беруть те саме лезо і роз
різають Пелію горло, коли він спить. Так 
само як у Езона, повільно витікає кров. 
Але підступна Медея не вливає потрібне 
зілля. Замість нього вона дає отруйний 
бальзам. Пелій вмирає у страшних муках 
на очах у своїх одурених доньок.

Ясон сідає на трон Іолку. Медея пожинає 
плоди своїх жахливих, підлих злодіянь: 
вона цариця!

Але немає нічого вічного на світі. Серця 
мужчин, навіть героїв, зрадливі. Медея 
довідується, що Ясон хоче покинути її і 
взяти за дружину Крезу, доньку Креона,
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ПАРІС

Медея.

царя Корінфа. Ви, звичайно, розумієте, що 
Медея не з тих, хто покірно мириться з та
кою образою. Вона захоплюється мужністю 
та героїзмом, але не прощає зради. Горе 
дітям зрадника! Горе суперниці, якій він 
насмілився віддати перевагу!

Перед весіллям Медея таємно посилає 
Крезі розкішну весільну сукню, просочивши 
її смертельними соками із своєї колхід- 
ської скриньки.

І коли донька Креона наділа це чудове 
вбрання, її охопило полум’я, і вона живцем 
згоріла у своєму палаці.

Але Медеї цього замало. Помста її на 
цьому не кінчається. З витонченою жорсто
кістю вона вбиває двох синів Ясона — 
своїх власних дітей, сідає у колісницю, за
пряжену чорнокрилими драконами, і зни
кає, повідомивши зрадливого чоловіка, що 
поклала на «Арго» завершення своєї пом
сти.

Ясон, розчарований у житті, безутішний, 
безпорадний перед лихом, що спіткало йо
го, пригадує свій славнозвісний похід 
у Колхіду, йому хочеться востаннє глянути 
на старий зруйнований корабель, що ле
жить на березі. Ясон входить у нього, щоб 
там залишитись. Відривається балка, падає 
і розтрощує йому череп.

Так скінчилося життя завойовника золо
того руна.

Так здійснилася погроза чаклунки Медеї.

Народженню Паріса передувало фаталь
не пророцтво.

Батько його Пріам, цар Трої, і мати Ге
куба були попереджені, що син їхній стане 
причиною загибелі рідного міста. Обач
ний Пріам наказав прислужникові Аге- 
лаю знищити новонародженого. Гекуба 
відкрито не протестувала. Та чи може мати 
погодитися на смерть своєї дитини з моти
вів розуму, політики або з династичних мір
кувань?

Гекуба не була винятком з правила. 
Вона йде за катом і умовляє його залишити 
хлопчика пастухам гори їда. Агелай при
носить Пріаму інше мертве немовля, і цар 
вітає ката з точним виконанням такого де
лікатного доручення.

Паріс зростав у життєдайній атмосфері 
розкішного лісу, серед биків, телиць та ба
ранів. Він увесь час робив фізичні вправи, 
які дуже облагородили і зміцнили його. 
Він стає дужим і гарним юнаком. Слава 
про його спритність і статуру, гідну різця 
скульптора, доходить до Олімпу і застає 
царя людей і богів у досить скрутному 
стані.

Ні в кого не було такого бучного весілля, 
як у Фетіди та Пелея. Головні й друго
рядні божества — всі були тут присутні. 
Не забули й богів пекла, землі й вод. 
Саму лише богиню розбрату Еріду не за
просили: побоювалися, що її присутність 
порушить гармонію і щирі веселощі свята.

Ображена Еріда вирішила помститись 
і викликати сварку серед високого това
риства.

Вона знала, що навіть найбільш статечні 
богині не вільні від жіночого кокетства. 
Еріда кидає на стіл золоте яблуко з напи
сом: «Найпрекраснішій!».

Сталося саме те, на що вона сподівалась. 
Усі без винятку кинулись до призу краси, 
вартого корони. Суперництво набирає го
строго характеру, спалахує суперечка. Д о
велося втрутитись Юпітерові. Цар богів 
усуває суперниць, за винятком трьох — 
Юнони, Мінерви та Венери, і наказує їм 
дійти згоди шляхом взаємних поступок. Ди
вовижна наївність могутнього повелителя! 
Він не може привести їх до якогось пев
ного рішення. Адже обрання однієї означає 
усунення двох інших. Складне завдання!

На щастя, лукавий Меркурій, вірний по
сланець і добрий порадник, підказує Юпі
терові думку самому уникнути відповідаль
ного рішення, а доручити його молодому, 
гарному пастухові, якого він, Меркурій, 
давно знав
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Приїзд аргонавтів до Колхіди. Нагорі праворуч Ясон і Медея.

Паріс виріс у пасторальній обстановці, 
не знає згубного впливу царського двора 
і влади, вирок його буде справедливий, 
а Юпітер не буде скомпрометований. Про
позиція сподобалась Юпітерові, і він пере
дає яблуко Меркурію, доручивши йому 
привести Юнону, Мінерву та Венеру на 
гору їда, де й відбудеться суд Паріса.

Чудового весняного ранку всі четверо 
вирушають у путь.

Паріс сидить під буком, стереже білих 
баранів і грає на сопілці.

Меркурій відрекомендовує суперниць, не 
кажучи, хто вони, щоб не вплинути на ви
рок: він віддає яблуко Парісові, наказав
ши: «Віддай найпрекраснішій!».

Юний пастух зупиняється, спантеличе
ний, перед трьома богинями, його бенте
жить те, що треба зробити. Хвилювання 
його зростає, бо кожна з суперниць докла
дає всіх зусиль, щоб схилити його на свій 
бік. Ось Юнона сходить з колісниці, за
пряженої двома павичами. Це достеменна 
богиня — високе чоло, гордовитий вигляд, 
велич влади. Вражений Паріс уже простя
гає їй яблуко, коли з’являється Мінерва 
у своєму військовому вбранні. У неї спо
кійний, мудрий і переможний вигляд. Син 
Пріама вагається. Він уже ладен розрізати 
яблуко навпіл і запропонувати кожній 
половину, коли підбігає усміхнена, невиму
шена Венера. Єдина її прикраса — пишне 
біляве волосся, позолочене променями сон
ця. її  струнка постать і ніжний погляд

допомагають Парісові зробити 
вибір. Золоте яблуко дістаєть
ся Венері, неперевершеній бо
гині краси.

Після того, як Паріс виконав 
роль представника Феміди, йо
му дали складне доручення.

Він мав поїхати до Спарти 
як посол і зажадати повернен
ня своєї тітки Гемони, яку за
хопив Теламон, цар Саламіна. 
Паріс з’явився до Менелая, по
велителя Спарти, виклав свою 
вимогу й уздрів прекрасну 
Єлену, дружину грецького ца
ря. Пастух з гори їда був пе
вен, що знає вже найвродливі- 
ших жінок світу. Але він ще не 
бачив дружину Менелая. Вра
жений її красою, Паріс забуває 
про мету свого приїзду. Пре
красна Єлена теж зачарована 
ним і, за обопільною згодою, 
вони разом відпливають до 
Трої на тому самому кораблі, 
яким прибув Паріс.

Греки не можуть простити 
образу, що її зазнав цар Менелай, і гань
бу, що затаврувала їх усіх. Вони гуртують
ся навколо своїх мужніх вождів і беруть 
в облогу місто Трою. Облога триває десять 
років, потім греки оволодівають містом. 
Сплюндровану Трою підпалюють.

Отже, Паріс таки справді став «причи
ною загибелі рідного міста». Згадайте 
пророцтво при його народженні.

І Ф І Г Е Н І Я
Це сталося по дорозі до Трої.
Море спокійне, вітру немає, непорушно 

висять на щоглах вітрила. Веслувальники, 
енергійно працюючи, не в силі подолати 
зустрічну течію, яка затримує корабель 
у порту. Греки рвуться до славних битв, 
а флот паралізований.

Глава греків, цар царів Агамемнон, зне
магає у вимушеній бездіяльності. Ось уже 
три місяці відсутність вітру й хвиль зава
жає йому проявити мужність. Що ж вабить 
його вперед? Кого він поспішає перемогти, 
завоювати чи покарати? Чому не почекати 
спокійно, поки Нептун і Зефір об’єднають
ся, щоб сприяти плаванню? Сини Еллади 
не можуть гаяти час, вони прагнуть якнай
швидше дістатися до берегів Малої Азії, 
до міста Трої, де знайшов притулок той, 
хто викрав Єлену, дружину царя Менелая.
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Єлена і Паріс.

їх честь ображено. Вони жадають суворої 
кари для злодія. Кожен згаяний день 
можуть розцінити як боягузтво і малодуш
ність. Ще скажуть, ніби вони бояться чи 
сумніваються в перемозі. їхні мужні серця 
стискаються від самої думки про це. Але 
як уникнути презирства троянців, коли боги 
чинять опір їх від’їздові?

Треба викликати славнозвісного віщуна 
Калхаса і спитати в нього поради. Калхас 
знає небесні таємниці. Через нього боже
ства передають свої незаперечні накази. 
Отже, Калхас з’являється перед царем ца
рів, і той ділиться з ним своєю тривогою. 
Непохибний віщун проголошує, не вагаю
чись:

— О великий Агамемнон! Твій похід 
буде тривалий і важкий. Закінчиться він 
перемогою лише після десяти років без
упинної боротьби. Діана вимагає важкої, 
але необхідної жертви. Мусиш офірувати 
на олтарі свою доньку Іфігенію. Тоді ви 
матимете попутний вітер і зможете почати 
облогу Трої.

Серце батька не таке хоробре, як душа 
героя. Агамемнон заплакав. Він благає 
Калхаса. Як можна вимагати, щоб батько 
став катом своєї любої дитини? Але да
ремно ридає він і жаліється. Хоч йк спів
чуває Калхас горю батька, він знову й зно
ву повторює царю царів: «Так судилося!»

Агамемнон не може наважитись. Треба 
знайти якийсь засіб, щоб Іфігенія могла 
уникнути загибелі.

В цей час Іфігенія перебуває разом із 
своєю матір’ю далеко від Авліди, де стоїть 
грецька армія. Агамемнон хоче попере
дити їх, щоб не приїздили до нього: жінкам 
не місце в таборі воїнів. Але раба-посланця 
перехопив Менелай, чоловік Єлени, і грубо

вимагає у Агамемнона відповіді: на що 
він сподівається? Хоче ввести в оману бо 
гів? До яких хитрощів прагне він вдатися, 
щоб принизити Грецію і вкрити ганьбою 
славне ім’я свого народу? Агамемнон мов
чить. Сльози ллються йому з очей. Жалість 
до лагідної любої доньки бореться в ньому 
з пошаною до богів і схилянням перед їх 
волею.

Тим часом Клітемнестра, дружина Агаме
мнона, не діставши ніякої поради, приво
зить Іфігенію. Дівчина радіє — вона зможе 
обняти любого батька.

Весь табір хвилюється. Менелай сказав 
воїнам, що саме перешкоджає їм висту
пити. Агамемнон не може уникнути своєї 
страшної долі. Закони вершаться на не
бесах. В останній спробі врятувати доньку 
Агамемнон звертається до запального Ахіл- 
ла, благає його вплинути на воїнів, на 
Калхаса.

Іфігенія передчуває лихо. Любов до 
батька примушує її скоритися. Любов до 
батьківщини поведе її, безстрашну, на 
жертву. Вона навіки прославить свою краї
ну, свій народ.

Твердим і рішучим кроком відважна дів
чина, дарована богам, іде до Калхаса. Все 
готове до офіри. Починаються жертвенні 
офірування. Дівчина постає перед великим 
жерцем. В ту мить, коли їй мають стяти 
голову, густий туман оповиває все навколо. 
Потроху він розвіюється, знову стає ясно. 
Що ж побачили під ножем ката? Лань — 
на тому місці, де була Іфігенія!

Нестямне горе батьків і висока самовід
даність невинної дівчини збудили жалість 
мстивої богині Діани.

Іфігенію несуть на офіру. Праворуч — Калхас, ліво
руч — Агамемнон.
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Вона перенесла Іфігенію до Тавріди, 
де цар Таос зробив її жрицею богині Діани. 
Цей жорстокий володар віддавав у жертву 
Діані всіх чужоземців, що приїздили в 
країну.

Агамемнон з військом вирушає до Трої. 
Облога міста, як. сказали боги, тривала 
десять років. Після перемоги Агамемнон 
повертається додому, і тут його підступно 
вбиває Клітемнестра, яка за цей час зра
дила його з іншим. Помщаючись за батька, 
син Агамемнона, Орест, убиває матір.

Переслідуваний Фуріями, Орест довго 
мандрував по різних країнах і, нарешті, 
в супроводі свого вірного друга Пілада 
прибув до Тавріди. Тут його чекала доля 
всіх чужоземців, заздалегідь офіруваиих 
Діані.

Орест вже стоїть біля олтаря, і тут, 
незважаючи на роки розлуки, його впізнає 
сестра Іфігенія. Досить спритно рятує вона 
його і Пілада, який хотів умерти замість 
Ореста. Вони вбивають Таоса і втрьох ті
кають, захопивши з собою статую Діани.

О Р Ф Е Й
Орфею приписують різне походження: 

одні вважають його сином Багра, царя 
Фракії, чоловіка Калліопи — музи красно
мовства та героїчної поезії; інші вважають 
його батьками Аполлона і Кліо — музи 
історії та доньки Юпітера і Мнемозіни.

Ми віддаємо перевагу другому варіанто
ві. Орфей справді був найславнозвіснішим 
музикантом античності, гідним нащадком 
Аполлона. Вчився він у брата свого Ліна, 
сина Аполлона та музи танцю Терпсіхори.

Лін був вельми досвідченим музикан
том, творцем ліричних віршів та пісень. 
Його вважали дуже строгим учителем. Се
ред учнів його був і Геркулес, але він дуже 
погано засвоював музику і якось у відпо
відь на докори Ліна розбив йому голову 
лірою. Геркулес дуже своєрідно розумів 
гармонію.

Слухняний Орфей вчився старанно і сво
єю грою скоро перевершив самого вчителя. 
Мелодії, що їх він видобував із своєї цитри, 
мали дивний і магічний вплив. Коли він 
грав, птахи змовкали і завмирали на де
ревах, немовби черпали натхнення в чудес
ній музиці й під її впливом удосконалю
вали власний спів. Вітер переставав віяти, 
вщухали струмки. Хижі звірі виходили 
з нір, прямували до Орфея і покірно лягали 
біля ніг божественного артиста. Навіть ли
стя дерев переставало шелестіти, щоб не 
перешкодити мелодійним звукам.

Меркурій, Еврідіка і Орфей.

Музична обдарованість, якою він завдя
чував своєму батькові Аполлону та братові 
Ліну, не завадила Орфею приєднатися до 
містерій Вакха і присвятити частину свого 
часу вивченню походження, історії і харак
теру різних божеств.

Різнобічні знання і талант віртуоза дали 
йому право на участь в експедиції арго
навтів. Потім він поїхав у Єгипет, щоб ви
вчати вірування різних народів та їх 
звичаї, пов’язані з відправою релігійних 
культів

Після повернення з мандрів Орфей ли
шається у Фракії, де Гіменей, зачарований 
його ніжним голосом, висловлює бажання 
очолити церемонію його шлюбу з Евріді- 
кою.

На жаль, церемонія не супроводилася 
щасливими прикметами. Смолоскипи світи
ли тьмяно, вологий дим заважав їм горіти. 
Наприкінці, коли Еврідіка в оточенні німф 
бавилася на галявині, на неї напав не
скромний пастух Арістей Тікаючи від ньо
го, Еврідіка зачепила ногою голову отруй
ної змії і вмерла від її жала.

В розпачі від страшної втрати Орфей 
скаржиться небесам, волає до богів. Але 
боги не зглянулись на нього. В останній 
надії Орфей звертається з благанням до 
відлюдкуватого Плутона, володаря потой
бічного світу.

Горе надає йом> сміливості. Озброєний 
тільки своєю лірою, він спускається на бе-
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реги Стіксу. Від перших жалібних акордів 
усі тут, як і на землі, підпадають під ма
гічний вплив музики Орфея: триротий
Цербер змовкає; Ерінії перестають сичати; 
Іхіон зупиняє своє колесо; Сізіф сідає на 
свій бескид; Данаїди відкладають убік свої 
урни. Орфей зачаровує всіх у царстві мерт
вих. Він кидається до підніжжя трону, де 
сидять Плутон і Прозерпіна.

— О могутні божества, я втратив щось 
більше за життя — я втратив щастя, свою 
Еврідіку! Згляньтеся, віддайте її мені ще 
на якийсь час або залиште мене тут разом 
з нею. Так ви матимете втіху від загибелі 
нас обох.

Незворушний Плутон здивовано вислухує 
цей прояв щирого горя. Прозерпіна засту
пається за Орфея, Еврідіка дістає дозвіл 
повернутись на землю і дожити свої роки. 
Орфей може забрати її з собою, але він 
не повинен дивитись на неї, аж поки вони 
не вийдуть за межі підземного царства.

З ’являється Еврідіка, вона ступає пово
л і— болить вжалена нога. Орфей бере її 
за руку і, одвертаючи голову, пригортає ко
хану до серця.

їм лишається пройти ще трохи вузькою 
кам’янистою стежкою, що веде на землю. 
Іти дуже важко по нерівному слизькому 
камінню. Еврідіка спіткнулася — все через 
хвору ногу. Орфей обернувся, щоб підтри
мати її, і... глянув на неї! Під його погля
дом вона вмить перетворилась на неясне 
видіння і зникла в підземному мороку.

Горе Орфея безмежне. Він вдруге і на
завжди втратив Еврідіку. Серце його не 
знає більше ніжних почуттів. Голосно жа
ліється він на свою долю і привертає увагу 
вакханок. Але Орфей відштовхує їх і, ри
даючи, повторює єдине кохане ім’я: «Еврі
діка! Еврідіка! Я втратив свою Еврідіку!»

Німфи Вакха, ображені такою байду
жістю до них, голосно кричать, б’ють свої
ми жезлами Орфея, шматують його тіло.

Музи, яким він так вірно служив, повні 
жалю, ховають його біля підніжжя Олімпу. 
Голову й ліру його вони зберігають на 
острові Лесбос.

Смерть Орфея.

БЕЛЛЕРОФОН
Беллерофон, син І'лавка, царя Корінфа, 

онук Сізіфа, не мав ніяких підстав пиша
тися своїм походженням. До того ж він мав 
спокійну вдачу, любив самотність, уникав 
товариства принцес, які, зачаровуючи ін
ших, лишали його цілком байдужим.

Проте і в нього була своя пристрасть. Та 
й хто може вберегтися від пристрастей? 
Беллерофон кохався в конях. Він щиро 
радів, побачивши баского скакуна чи кра
суню кобилу. Можна уявити собі його хви
лювання, коли на горі над Корінфом він 
уздрів Пегаса, славнозвісного крилатого 
коня, який вийшов з крові Горгони Медузи. 
Беллерофон аж затремтів, так йому схоті
лося сісти верхи на Пегаса, загнуздати 
його і повести, куди заманеться.

Та хоч як знався на конях Беллерофон, 
хоч який був спритний у поводженні з ними 
і приборкуванні, все це не вплинуло на 
Пегаса — кінь навіть не підпустив його до 
себе. Прикро вражений, Беллерофон звер
тається із зворушливим благанням до своєї 
захисниці — богині Мінерви. Нехай вона 
допоможе йому здійснити свою мрію. На 
знак святобожної, щирої подяки він при
несе їй в жертву найбілішу овечку.

Беллерофон виклав це прохання і рап
тово заснув. Уві сні до нього з’явилась Мі- 
нерва, поклала золоту вуздечку й сказала: 
«Візьми цю вуздечку, і будеш задоволе
ний».

Коли він прокинувся, біля його ніг бли
щала вуздечка — такої він ніколи не бачив. 
Повільним кроком наблизився до нього 
Пегас, спокійно взяв мундштук у піняву 
пащу, весело підставив свою міцну спину 
і на бистрих крилах підняв вершника у по
вітря.

Беллерофон шаленіє від безмежної ра
дості. Він не забуває про жертву, обіцяну 
на знак подяки, і сподівається, що Пегас 
буде його постійним супутником.

Крім коней, Беллерофон дуже полюбляв 
лови.

Радість безстрашного мисливця затьма
рило непоправне лихо. Одна з його стріл 
відскочила від прихованої лісовими заро
стями скелі й смертельно поранила його 
юного брата Піррена. Безневинний убивця, 
засмучений страшним горем, що суди
лося самою долею, залишає рідне місто 
і їде до царя Аргоса Прета, двір якого 
містився у Тірінфі. Беллерофон споді
вається знайти там спокій, якщо не забут
тя, і мирно оплакувати свого брата.

Але, на жаль, це була тільки перша 
знегода. Хоч Беллерофон, як ми вже каза-
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Беллеросрон.

ли, був нечутливий до жіночих принад, 
проте він, сміливий і гарний, сподобався 
дружині Прета, хтивій Стенобеї. Ображена 
його байдужістю, вона вирішила занапа
стити його. Зухвало заявила вона цареві, 
ніби Беллерофон порушив закон гостинно
сті й зазіхнув на її честь. Стенобея зажа
дала суворої кари за такий злочин.

Довірливий Прет сприйняв слова дружи
ни як щиру правду. Але, маючи спокійну 
і лагідну вдачу, він не схотів сам розправ
лятися з гостем, а доручив це своєму те
стеві Іобату.

Прагнучи зберегти мир і спокій у своїй 
родині, уникнути скарг і суперечок, Прет 
попросив Беллерофона відвезти Іобату 
складене таємною мовою послання, де роз
повідалася суть справи і пропонувалося, 
згідно з бажанням доньки, скарати на гор
ло посланця.

При дворі Іобата нашого героя зустріча
ють з усією шаною, як належить йому за 
рангом і репутацією благородної людини.

Цілий тиждень тривало свято на честь 
Беллерофона. Тільки через вісім днів бать
ко підступної Стенобеї розшифрував таєм
не послання. Вкрай збентежений, Іобат 
теж не схотів брати на себе страту Белле
рофона. Він вдався до компромісу і попро
сив гостя допомогти йому позбутися чудо
виська, яке спустошувало країну. Іобат 
гадав, що в цій небезпечній битві герой 
неминуче загине.

Всяке чудовисько має незвичайний ви

гляд, але те, що його мав знищити Белле
рофон, було зовсім неймовірне.

Батьком чудовиська був Тайфун, страхо
вище, від шлюбу якого з Єхидною — теж 
чудовиськом, напівжінкою-напівзмією, — 
народилося горезвісне потомство: Цер
бер, собака-змія з трьома пащами, що 
стояла біля входу в пекло; Орфус, другий 
злий пес, який стеріг худобу велетня Ге- 
ріона; Гідра Лерни, переможена Геркуле
сом; Сфінкс, загадку якого розгадав Едіп, 
і Гарпії, птахи з жіночими головами.

Такі були брати й сестри запропонова
ного Беллерофону ворога — Химери, гід
ної представниці всієї цієї статечної ро
дини: Химера мала голову лева, тулуб кози, 
хвіст дракона і вогнедишну пащу.

Беллерофон і гадки не мав, що проти 
нього замислено. Він радів, що дістав 
нагоду віддячити Іобату за гостинність 
і водночас очистити землю від страшного 
лиха, тому охоче погодився на пропозицію 
господаря. Він робить знак вірному Пега
сові, злітає на ньому, розшукує Химеру, 
нападає на неї, простромлює її наскрізь 
своїм невидимим списом. Химера звиваєть
ся в передсмертній судомі й нарешті конає.

Вражений і захоплений цією чудесною 
звитягою, Іобат вагається, чи слід підда
вати героя дальшим випробуванням. Проте, 
не бажаючи порушити наказ, він посилає 
Беллерофона на битву з диким племенем 
Солімів, потім з амазонками, з лісійцями, 
які влаштували засідку на його шляху. 
Ніхто з них не може протистояти синові 
Главка — він по черзі знищує всіх і по
вертається до царя Іобата живий.

Іобат не вірить, що такий відважний ге
рой може бути підступним спокусником, 
і наважується зажадати пояснень. Вислу
хавши їх, він переконався, що Беллерофон 
ні в чому не винний, і на знак великого 
довір’я віддає за нього доньку Філону.

Знаючи, що Іобат дуже любить доньку 
і захоплений подвигами майбутнього зятя, 
Беллерофон сподівається згодом прилучи
тись до царської влади.

Будучи на вершині слави, Беллерофон 
прагнув лише пожинати плоди своїх подви
гів, став необачний і був покараний. Він 
так пишався своїми звитягами, що забув 
про допомогу, подану богами. Отруйний 
гедзь, посланий Юпітером, жалить крила
того коня. Оскаженілий від болю Пегас 
безладно скаче з боку в бік, стає дибки 
і скидає з сідла свого вершника. Весь по
битий, осліплий і покалічений цим карко
ломним падінням, Беллерофон умирає. Так 
загинув переможець Химери.

З  ф ранцузької переклали  
А. К А Л ІК  та М. Л У К Я Н Ч И К О В А
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МІНІАТЮРНІ ШЕДЕВРИ
«Добрий жарт тинфа 

варт» —  приблизно та
ким прислів’ям зустріли 
поляки тинф, тобто «зло- 
тівку», яку король Ян II 
Казімір став випускати в 
XVII столітті після Швед
ських воєн. Назва монети 
походить від зміненого 
прізвища автора проекту 
А. Тимфа. Однак тинф 
мав занадто низьку вар
тість, а тому король на
казав вибити на монеті 
такий напис латинською 
мовою:

«Вартістю монети є 
добро вітчизни, а це до
рожче за метал».

Нині тинф—неабиякий 
свідок польської історії 
тих часів.

Нумізматика піднялася 
тепер в Польщі до рів
ня науки, що має важли
ве значення для історич
них досліджень. В цьому 
значна заслуга Варшав
ського товариства нуміз
матів, заснованого в 
минулому віці К. Беєром. 
Недавно воно відсвятку
вало своє 120-річчя. З 
цієї нагоди у Варшаві 
відбулася наукова сесія, 
скликана за участю Поль
ського народного банку.

За останні роки знач
но посилився інтерес до 
польських грошей часів 
середньовіччя. Він тісно 
пов’язаний з археологіч
ними дослідженнями, що 
велися до 1000-ліття 
польської держави. Ви
копані монети стають 
цінним науковим матері
алом. Вони багато розпо
відають про грошову си
стему та монети тогочас
ної Польщі. Особливо 
добре вже опрацьовано 
і вивчено шльонські та 
поморські монети.

Нумізмати дуже допо
магають археологам. За
раз Польське товариство 
археологів налічує по
над 1000 нумізматів, які

дбають про те, щоб ви
світлити історію поль
ської монети у її тісно
му зв’язку з історією 
економіки країни. В ну
мізматичному кабінеті 
Народного музею у Вар
шаві, який дуже постра
ждав під час війни, те
пер зберігається понад 
180 тисяч зразків монет. 
Більшість з них були 
придбані вже після війни 
і свідчать про високий 
художній рівень поль
ської монети.

Саме тому на великих 
міжнародних аукціонах 
польські монети досяга
ють дуже високих цін. 
Наприклад, коронний 
кількадесятикратний ду
кат Зігмунда III був не
давно проданий за 35 ти
сяч швейцарських фран
ків.

Монети Ягеллонів. Гдан
ський гріш Зігмунда Ста
рого з реалістичним пор
третом короля, якому то
ді було 72 роки, та литов
ський півкопок Зігмунда 
Августа — чудовий зра
зок монети Ренесансу.

Сто дукатів — золота монета часів Зігмунда III.

ЇХАТИ ДАЛІ НІКУДИ.

«Вічне місто» стоїть перед важкою проблемою: як 
регулювати вуличний рух? Як боротися з «пробка
ми», що буквально паралізують міський транспорт?

Довелося покликати на допомогу такі технічні за
соби, як наприклад, телебачення. Бо інакше регулю
вальні пости, розміщені на найбільш пожвавлених 
перехрестях Рима, вже не здатні стежити за рухом 
автомобілів та інших видів транспорту.

На верхньому фото видно обведене білим колом 
телевізійне «око», а на нижньому — зображення 
вулиці на екрані телевізора.
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і В еселіі с то р ін ки  і

В Є X

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ
ДІАЛОГ

ДІЙОВІ ОСОБИ: ВОНТРОБКА, КАРАЛУХ.

ВОНТРОБКА. — Послухайте-но, пане Кара- 
лух, який недружний став у нас народ!

КАРАЛУХ. — Про що це ви говорите, ко
лего?

ВОНТРОБКА. — А про те, що на випадок 
якогось лиха, скажімо нападу хуліганів, не 
можна сподіватися навіть на найменшу до
помогу. А вже щоб хтось там пізнім вечо
ром носа із квартири висунув, аби оборо
нити так званого свого ближнього, — то це 
вже може статися хіба що уві сні. Натягне 
на вуха ковдру і удає, начебто спить!

КАРАЛУХ. — Воно, звичайно, буває. Але 
чого це ви так лютуєте? Сталося щось?

ВОНТРОБКА. — Сталося! Кілька днів 
тому у нашому дворі, на Сталевій вулиці. 
Двірничка замкнула двері і вже збиралася 
було йти спати, аж тут раптом почула якийсь 
шурхіт на сходах. Ну, думає вона, це злодії 
добираються через чорний хід, щоб обікра
сти склад нашої артілі. Проти злодіїв жінка 
побоялася йти сама, тому почала кликати 
на допомогу мешканців будинку. Найближ
че було до Коритка, недавнього військового, 
то ж саме до нього двірничка й побігла.

— Пане Коритко, — кричить вона, — з 
чорного ходу до нас добиваються злодії.

— Ну, то проженіть їх...
— Але ж я боюся. Може, зі мною підете 

й ви?
— А чому саме — я?
— Ну, ви, як недавній військовий...
— Він військовий для мене, а не для 

вас, — почувся з-за дверей голос пані Ко
ритко. — Мій чоловік з вами нікуди не піде. 
До того ж, він служив у кінноті і вміє битися 
тільки на коні...

Коня, звісно, під рукою не було, тому 
двірничка метнулася до іншої квартири — 
туди, де мешкає пан Зеньба, боксер, дев'я
носто кілограмів живої ваги. Але тільки-но 
пан Зеньба дізнався, чого від нього хочуть, 
як відразу ж схопився за живіт і вже до 
ранку не виходив з туалету. Відмовилися 
допомогти й інші мешканці. Врешті-решт, 
ввімкнувши в будинкові все світло, двірнич
ка сама-одна з ножем в правій руці та із 
залізним прутом — в лівій попрямувала на 
злодіїв.

Виявилося одначе, що ніяких злодіїв не 
було; на сходах вовтузився тільки приятель 
одного із наших мешканців, і був той прия
тель такий п'яний, що вже не міг знайти 
вихід і вирішив заночувати на сходах. Ото 
він й робив той гармидер.

Звичайно, я веду мову не до того, чи по
винна була боятися двірничка чи ні; вся 
справа в тому, що наші люди стали якимись 
полохливими й бездіяльними; хай вам голо
ву знімають з плечей — ніхто й не поворух
неться.

КАРАЛУХ. — Гаразд, гаразд. Але звідки 
ви, колего, про все це дізналися так де
тально?

ВОНТРОБКА. — Як це «звідки»? Та я ж 
мешкаю в тому будинку!

КАРАЛУХ. — А під час отого випадку вас 
не було дома?

ВОНТРОБКА. — Як це не було? Був!
КАРАЛУХ. — І ви теж не допомогли двір

ничці?
ВОНТРОБКА. — Я? Та як же я міг допо

могти? Я ж — охоронник фабрики!
КАРАЛУХ. — Так це ж вам на руку. Саме 

ви й могли їй допомогти якнайкраще, так би 
мовити, фахово.

ВОНТРОБКА. — Помиляєтеся, добродію, 
бо, по-перше, — це була не моя дільниця, 
а по-друге, я мав вихідний.

152



ІРЕНА К Р А В Ч И К О В С Ь К А

Л Е К Т О Р
СЦЕНКА

ДІЙОВІ ОСОБИ: ЛЕКТОР, СЛУХАЧІ

Дія відбувається на зборах членів селянської 
взаємодопомоги

ЛЕКТОР. — Громадяни! Темою сьогодніш
ньої бесіди буде планування забезпечення 
кормами нерогатої худоби, або, просто ка
жучи — свиней. Встановлено, що у вашому 
кооперативі згадана справа не має перспек
тивного аспекту, або, простіше, ви не маєте 
про неї жодного поняття; тому я й прибув 
сюди, щоб роз'яснити й проконсультувати 
вас. Кожний із присутніх тут, звичайно, знає, 
що таке свиня...

СЛУХАЧІ. — О, це ми добре знаємо!
ЛЕКТОР. — Тихіше, прошу не перебивати! 

Дехто із вас, напевне, помічав, що свиня 
абсорбує ряд життєвих субстанцій, або, ка
жучи по-простому, — жере.

Слухачі притакують.
Ще раз прошу—тихо! В таких умовах не

можливо працювати! Отож, щоб раціональ
но розв'язати проблему відгодівлі свиней... 
Хвилинку: на чому це я зупинився? Ага, на 
кормах... Принагідно хотів би запитати, що 
смачненького можна покуштувати у вашій 
їдальні?

СЛУХАЧІ. — Та говоріть вже про тих сви
ней!

ЛЕКТОР. — Прошу не робити мені всіля
ких там зауважень! Ви, мабуть, мало-таки 
знаєте про відгодівлю свиней. Котлети теж 
готують із свинини.

ПЕРШИЙ СЛУХАЧ. — Розповідайте вже 
про ті корми...

ЛЕКТОР. — Ще раз прошу — тихо! Щоб 
раціонально розв'язати проблему відгодівлі 
свиней, треба взяти до уваги такий ансамбль 
біологічних чинників. Прошу заЬисувати. 
Прімо...

ПЕРШИЙ СЛУХАЧ. — А що це таке: «прі- 
ма»?

ЛЕКТОР. — Не перебивати! Прімо: забез
печити потрібною кількістю найактивніших 
біологічних чинників — вітамінів та фермен
тів. Секундо: передбачити використання
хлорофілу, котрий у травоїдних позитивно 
впливає на запас гемоглобіну та каротину.

ДРУГИЙ СЛУХАЧ. — Каротка — це щось 
подібне до махорки?

ЛЕКТОР.— Прошу писати далі. Терціо: 
дбати про забезпечення добре діючого з 
біохімічного погляду пігменту вітаміну «А». 
Запам'ятайте: все з пігментом і нічого без 
пігменту! Кварто: впливати на зміну аміач
них кислот, на кількість білків та мікроеле
ментів. Без мікроелементів, громадяни, не 
можна й мріяти про раціональне годування 
нерогатої худоби!

ПЕРШИЙ СЛУХАЧ. — У нашій кооперації 
не продають тих мікро... мокро... ну, як їх 
там?

ЛЕКТОР. — Справи вашого кооперативу— 
це не по моїй лінії... Я попросив би навести, 
нарешті, тишу... Отож, якщо ви, громадяни, 
будете домагатися такого ансамблю чинни
ків, якщо ви об'єднаєте свої шляхетні зусил
ля, то ваша нерогата худоба ступить на 
шлях свого світлого майбутнього. Я закінчив.

СЛУХАЧІ. — Але ж ми не дуже зрозу
міли...

ЛЕКТОР. — Що! Не зрозуміли? Та це ж 
неможливо! Ця лекція саме й розрахована 
на тих, хто займається годівлею худоби. Чи 
маєте ви якісь інші запитання?

СЛУХАЧ. — Товаришу лекторе! Я хотів би 
запитати, як годувати п'ятимісячних льошок 
та кнурців?

ЛЕКТОР. — П'ятимісячних льошок та кнур
ців? Раціонально, тільки раціонально. Із до
дачею провітаміну «А».

СЛУХАЧ. — Ну, а свиня від того не здох
не?

ЛЕКТОР. — Ви жартуєте, громадянине. 
Провітаміни — це майбутнє наших обор та 
свинарників. Хто ще?

СЛУХАЧ. — Що краще давати льосі — 
дерть з ячменю чи з бобових?

ЛЕКТОР. — Любі мої, та це ж просто: тре
ба тільки перевірити, котра з них має біль
ше вітамінів. Хто ще?

СЛУХАЧ. — Чи можна конюшину заміни
ти люцерною?

ЛЕКТОР. — Громадяни, про що це ви пи
таєте? Ви ж знижуєте науковий рівень на
шої бесіди! Всі ці дрібниці кожний із вас 
може знайти в будь-якому популярному 
підручнику. У мене нема часу займатися та
кими речами. Сьогодні я мушу виступити 
ще й в селі Малих Телятниках. Я закінчив. 
До побачення!

З  польської переклав  /. Г Л И Н С Ъ К И И
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С О Л
С Т Е Й Н Б Е Р Г  

І Й О Г О  К А Р И К А Т У РИ

Американський художник Сол 
Стейнберг народився 1914 року в 
Румунії. Замолоду він  ̂ цікавився 
соціологією та психологією. В 1940 
році Стейнберг закінчив у Мілані 
архітектурний факультет. Під час 
другої світової війни він виїхав у 
СШ А і зараз працює карикатурис- 
том в журналі «Нью-Йоркер».

Стейнберг добре відомий в ба
гатьох країнах світу. Його малюн
ки, як правило, не потребують сло
весних пояснень, тому вони одра
зу передруковуються в різних са
тиричних виданнях.

Перший альбом карикатур ху
дожника вийшов у Сполучених 
Штатах 1945 року під назвою «В 
одну лінію». Один з малюнків цьо
го альбома був незабаром пере
друкований в багатьох країнах. На 
ньому зображено руку, що малює 
чоловічка, який в свою чергу ма
лює точнісінько такого самого чо
ловічка і т. д., і т. д. Наступні аль
боми карикатур художника вихо
дили регулярно через кожні 
п'ять— шість років. «Мистецтво жи
ти» (1949), «Паспорт» (1954), «Ла
біринт» (1961). 1965 року вийшов 
альбом «Новий світ». «Епіграфом 
до цієї книжки я взяв слова 
«Cogito, ergo Cartesius est». («Я 
мислю, отже, Декарт існує»), —  
писав Стейнберг у передмові до 
цього альбома.
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Ці сатиричні малюнки побудова
ні на перефразуванні відомого ви
слову французького філософа Ре
не Де карта: «Я мислю, отже, я іс
ную».

Нещодавно в паризькому видав
ництві «Маегт-едітер» вийшов но
вий альбом карикатур Стейнберга 
«Маска». Передмову до «Маски» 
написав відомий французький пи
сьменник Мішель Б'ютор.

«У сприйнятті Сола Стейнбер
га,— пише зокрема М. Б'ютор, —  
всі ми носимо маски. В його уяві 
наше обличчя вже само по собі 
маска. Люди взагалі (а особливо 
це стосується американців) приду
мують для себе щасливі маски і 
носять на своїх обличчях подобу 
вічної усмішки. Подивіться на мас
ки, які правлять цим людям за об
личчя, подивіться, як їх доповню
ють й завершують одяг, ноги, ру
ки, дорогоцінні прикраси, а також 
скульптури, меблі, люльки, кели
хи, лампи, автомобілі, і ви пого
дитеся, що в цих карикатурах ви
рує справжнє життя».

В зв’язку з виходом у світ но
вого альбома Стейнберг прибув 
до столиці Франції, де дав ін
терв’ю представникам преси.

Кореспондент газети «Леттр 
франсез» Крістіан Шері писав, роз
повідаючи про зустріч з художни
ком та його новими творами:

«В карикатурах Стейнберга пе
реважають звичайні речі, реалії, 
різні дрібнички, що їх художник 
використовує як символи дійснос
ті, з якої він зриває машкару.



Можна твердити навіть, що Стейн
берг оголює дійсність, зриваючи з 
неї фальшиву сухозлітку, даючи 
карикатуру на навколишній світ. У 
Стейнберга ми бачимо своєрідну, 
притаманну лише йому логіку».

В Парижі Стейнберг відповів на 
численні запитання журналістів що- 
до його творчого методу і світо
гляду.

«Я ніколи не думаю, — сказав 
він. — Я завжди малюю малю
нок — це і є мій спосіб мислення. 
Мої карикатури — це символи, 
кожна з них розповідає якусь одну 
історію. Взагалі, я вважаю малю
нок поетичною формою вислов
лення думки. Дивлячись на мої 
карикатури, люди можуть фанта
зувати, бо це не повторення того, 
що вони вже бачили і знають, а 
пожива для людської уяви. Я не 
майстер пейзажів. Я малюю лю
дей і те, що зроблено руками лю
дей: споруди, шляхи. В своїй ро
боті я користуюсь найпростішою 
технікою».

Художник розповів також про 
сам процес роботи: працювати він 
може тільки після восьми — деся- 
тигодинного сну і працює від двох 
до чотирьох годин поспіль. На за
кінчення він заявив, що, на проти
вагу своїм критикам і біографам, 
він не схильний поділяти свій твор
чий шлях на якісь окремі етапи чи 
періоди.

Ми друкуємо деякі карикатури, 
що ввійшли в останні альбоми 
Стейнберга, а вперше були опублі
ковані в журналі «Нью-Йоркер».



У ШКОЛІ І ВДОМА

ЖАРТИ
НА КОЖНОМУ

КРОЦІ

ЗУБР-БЮРОКРАТ

Заєць, захекавшись, прибіг до старого 
Зубра.

— Прошу тебе, допоможи мені... Лисиця 
залізла до моєї домівки... Якщо я поверну
ся туди, вона мене розшматує, а у лісі я 
ночувати не можу, бо вовк тільки на це й 
чекає... Що його робити?

— Приходь завтра, — заклопотано відпо
вів старий Зубр, — щось придумаємо...

УМОВА

На дверях однієї м'ясної лавки в Лондоні 
висіла об'ява: «Терміново потрібен м'ясник, 
але щоб був вегетаріанцем».

ВИКРУТИВСЯ!

Учитель:— Томі, чому ти запізнився в 
школу?

Томі: — Пізно вийшов з дому, сер.
Учитель: — А чому ти раніше не вийшов?
Томі: — Вже було пізно, щоб вийти ра

ніше, сер.

ПОРОЗУМІЛИСЯ

Лікар, зустрівши водопровідника, питає 
його:

— Чи всі у вас здорові?
— На щастя, так! А як у вас — всі кра

ни справні?

ДЕЩ О ПРО ШЛЮБ

Розмова точиться навколо теми про 
шлюб. Один із співрозмовників каже:

— Я завжди вважав за краще одружитися 
з невродливою, ніж із вродливою. Вродли
ва жінка може мене кинути.

— Але ж і негарна може це зробити.
— Звичайно, може, але в такому випадку 

завжди кажуть: то навіть на краще.

Одну жінку дуже непокоїло неймовірне 
базікання її сина. Вона сказала про це 
шкільному вчителеві.

— Не турбуйтеся! — заспокоїв її вчи
тель. — У школі ваш син рота не розтуляє 
навіть тоді, коли я його запитую урок!

РОЗУМНИЙ КІНЬ

— Мій кінь такий розумний! — вихваляв 
свого коня один господар. — Якось я впав з 
Hbonj і поламав обидві ноги... Так кінь пе
ретягнув мене в затінок під крислате дере
во і подався галопом за лікарем. Він зробив 
тільки одну-однісіньку помилку: привів до 
мене ветеринара!..

ПЕКЕЛЬНІ МУКИ

Вельзевул запитує якось диявола, чого 
це він так радіє, а той відповідає:

— Допіру прибула одна, а я замкнув її в 
кімнаті, де повно нових капелюшків, але 
нема навіть скалки дзеркала.

ПРИБОРКУВАЧ ЗВІРІВ

— Я приборкую левів силою своїх 
очей, — почав свою розповідь приборкувач 
звірів. — Це можна довести. Бачите того 
чоловіка навпроти? Я поглядом примушу 
його підійти сюди. Ось він починає нерву
вати, ось вже підвівся і рушає до нас...

Чоловік, підійшовши до приборкувача, 
дав йому доброго ляпаса і промовив:

— Осел, чи не перестали б ви дивитися на 
мене так люто!

ТУТ ГОВОРЯТЬ УСІМА МОВАМИ...

Англієць зайшов у готель одного фран
цузького провінційного міста. На дверях він 
прочитав об'яву: «Тут розмовляють усіма
мовами». Англієць звернувся до портьє 
своєю рідною мовою. Одначе той його не 
зрозумів. Тоді те ж саме питання він поста
вив по-німецьки. Вдруге питання лишилося 
без відповіді. Спробував італійською — ні
чого не змінилося. Розгнівавшись, англієць 
спитав по-французьки:

— Скажіть мені, будь ласка, хто ж тут 
розмовляє іноземними мовами?

— Іноземці, мсьє, — відповів портьє.

ЛЮБОВ

— Без тебе, Роберте, я не могла б жити!
— Вірю, люба, життя щодня дорожчає.
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НЕ ТОЙ УЧЕНЬ АПЕТИТ
Коли американський композитор Джордж 

Гершвін здобув вже світову славу, він рап
том, на загальний подив, вирішив повчитися 
деякий час у когось із сучасних майстрів 
композиції. Гершвін поїхав у Париж і звер
нувся до славетного  ̂ французького компо
зитора Моріса Равеля.

Равель, який добре знав і високо цінував 
творчість Гершвіна, із здивуванням поди
вився на американського гостя:

— Ви хочете навчатися у мене компози
ції? Я, звичайно, міг би дати вам кілька уро
ків, але, скажіть мені одверто, навіщо вам 
стати другорядним Равелем, коли ви вже й 
так першорядний Гершвін?

ЗНАВЕЦЬ ЖИВОПИСУ

Жителі Валлоріса — французького містеч
ка, де живе Пабло Пікассо,— розповідають 
таку історію.

Якось, вже досить давно, новий листоно
ша уперше прийшов до будинку славетного 
художника з черговою кореспонденцією. 
Вдома була лише маленька дочка Пікассо. 
Оглянувши розвішані по стінах роботи гос
подаря, листоноша посміхнувся до дівчин
ки:

— Як ти вже добре малюєш!
І схвально поплескав дівчинку по щічці.

ВЧИТЕЛІ КОМПОЗИТОРА

Великий німецький композитор Роберт 
Шуман виконував якось у концерті власні 
твори. І раптом крізь розчинені вікна почув
ся знадвору чудовий щебет птахів. Хтось 
швидко позачиняв усі вікна. Компози
тор помітив це і, коли закінчив грати, під
вівся з свого місця і знову розчинив навстіж 
усі вікна.

— Панове, — звернувся Шуман до публі
ки, — я досі заважав тим чудовим малень
ким музикантам. Послухаємо тепер їх уваж
но — вони цього варті, це також мої вчи
телі...

СТРАШНА ПОМСТА
Англійський письменник, автор «Втрачено

го раю» Джон Мільтон був у дуже неприяз
них стосунках з одним занадто суворим 
критиком і вважав цього критика своїм лю
тим ворогом.

І раптом всі дізналися, що дочка Мільто- 
на виходить заміж саме за цього критика.

— Як ви погодилися віддати свою дочку 
за нього? — здивовано запитав хтось пи
сьменника.

— Треба ж мені було якось помститися 
моєму ворогові! — відповів Мільтон.

Німецький композитор Георг Фрідріх 
Гендель мав одне слабке місце: любив 
добре попоїсти. На цьому грунті з ним час
то траплялися кумедні історії.

Одного разу, завітавши в якийсь ресто
ран, де Генделя ще не знали, він замовив 
цілого смаженого індика. Кельнер, прий
нявши це замовлення, приніс кілька столо
вих кувертів.

— Не треба, — пояснив йому Гендель.— 
Я ж прийшов сам-один.

— Сам-один? — здивувався кельнер. —
І отак просто — цілого індика?

— Чому це — отак просто? — в свою чер
гу здивувався Гендель. — 3 картоплею, ово
чами і ще що там у вас знайдеться...

СПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

Видатний фінський композитор Ян Сібелі- 
ус влаштував якось сімейну вечірку. Один 
із запрошених, також композитор, помітив, 
що більшість гостей — це люди, які не ма
ють жодного відношення до музики, ко
мерсанти, промисловці, взагалі ділові люди. 
Він із здивуванням запитав господаря:

— Не розумію, що у вас спільного з ни
ми? Про що ви з цими людьми розмов
ляєте?

— Звичайно ж про музику, виключно про 
музику, — відповів Сібеліус. — Бо коли зби
раються разом мої колеги, єдине, про що 
точиться розмова, це гроші, гроші і знову 
гроші...

ЗАСЛУГИ! НЕ ПОМІЧАВ!

Видатний французький скульптор Огюст 
Роден був напрочуд скромною людиною. В 
дні якогось свого ювілею йому довелося 
вислухати довгу промову одного критика, 
який увесь час звеличував заслуги Родена.

— Ви щось переплутали, мій дорогий, — 
сказав йому потім скульптор. — Я досі не 
помічав за собою ніяких великих заслуг. 
Може, ви мали на увазі мої прибутки, — то
ді це було б ближче до істини...

ОСТАННЄ БАЖАННЯ

Коли відомий англійський астроном Віль- 
ям Гершель помирав, священик, що прий
шов його сповідати, почав малювати вчено
му всі принади потойбічного життя.

— Ах, — обірвав його вмираючий, — ко
ли б ще звідти можна було побачити зво
ротний бік Місяця!..
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У видавництві «Дніпро» вийшли та виходять з друку такі нові переклади творів 
зарубіжних авторів:

ГАМАРРА П. Гонкурівську премію присуджено вбивці. Роман. Переклала з французької 
Т. Воронович.

П’єр Гамарра — талановитий французький поет і прозаїк. Його останній твір «Гон
курівську премію присуджено вбивці» —  глибокий соціальний роман, написаний у 
формі захоплюючого детектива, який змальовує життя сучасної Франції.

На тихій вуличці провінціального міста трьома пострілами вбитий старий букініст 
Мюе. В одній з паризьких газет публікуються сенсаційне повідомлення: Гонкурівську 
премію присуждено романові «Мовчання Гарпократа», але лауреата не можуть знайти. 
Наступного дня з ’ясовується, що в премійованому романі описане те саме вбивство, 
яке було вчинене в містечку Муассаку. Розслідувати цю таємничу справу доручають 
репортеру відділу пригод Жозе Робену. Завдяки дотепному трюкові Робену вдається 
викрити вбивцю.

ЕШ В. Вибір зброї. Роман. Переклала з англійської О. Сенюк.
Підступні й небезпечні малайські джунглі. На кожному кроці, за кожним деревом 

чатує на людину смерть. Та саме крізь ці непролазні хащі і вийшов у тил ворога загін 
розвідників-партизанів, який очолює англієць Метью Фрір. Щирий і прямодушний, він 
усім серцем відданий справі визволення пригнобленого народу. Та ворог сильніший, 
і Метью не вірить у перемогу повстанців. Бентежить його і те, що боротьба немож
лива без насильства й жорстокості. І коли загін змушений покинути напризволяще по
раненого хлопчика, який заважає успішному завершенню операції, командир втрачає 
душевну рівновагу і потрапляє в полон до англійців, своїх співвітчизників і ворогів.

Сповнений драматизму, глибоко психологічний роман Вільяма Еша відкриває перед 
читачем ще одну сторінку самовідданої боротьби поневолених народів проти коло
ніалізму.

КОЛОШША І. Злочин на мості Маргіт. Повість. Переклали з угорської М. Сидоряк та 
Г. Браун.

Герой повісті угорського письменника І. Колошша буржуазний інтелігент Янош 
Надь. За часів народної влади він чесно працює в державній установі і хизується своєю 
аполітичністю. Але все це закінчується тим, що в чорні дні контрреволюційного зако
лоту 1956 р. він став співучасником злочину. Згодом Надь не може забути цього, по
чинає аналізувати свої життєві принципи і доходить висновку, що мусить спокутувати 
провину. Він усвідомлює і головне* кожна людина мусить точно визначити свою полі
тичну позицію, своє місце в боротьбі.

Твір І. Колошша написаний як внутрішній монолог героя.

СХЕНДЕЛЛ А. Життя — це свято танцю. Роман. Переклали з голландської Г. Бауман 
та С. Нікіташенко.

Життя Даніеля та Маріон — це історія трагічного кохання, це марні пошуки жит
тєвої гармонії, несумісної з мораллю буржуазного світу.

Оригінальна композиція твору. Він складається з 19-ти розділів, в кожному з яких 
опорідачами виступають люди різних верств суспільства. Окремі розділи, як наприк
лад «Розповідь поліцейського судді», вносять у роман елемент детективу, що робить 
твір ще більш захоплюючим.

Твір Схенделла належить до кращих зразків голландської літератури, він друку
вався у журналі «Всесвіт» № 9, 1963 року.
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