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свило,

Ilf ЪМЛАШ
ПИШЕМ

Чавуноливарний завод у місті Ост- 
ровець.

Зміни в поглядах і свідомості 
людей не можна виміряти циф
ровими показниками, підрахувати, 
включити у довжелезне зведення 
статистичних звітів. Та саме ці змі
ни часом найбільш яскраво відоб
ражають найзначніші здобутки 
людства.

У Києві живе і працює широко 
відомий не тільки в себе на бать
ківщині, а й за її  межами, видат
ний авіаконструктор Олег Костян
тинович Антонов. У польському 
місті Вроцлаві, може, й не всі зна
ють Юзефа Боженцького—він ще 
не здивував людство якимось над
звичайним відкриттям, щоправда,

він уже створив мотопланер влас
ної конструкції з двигуном по
тужністю в 7 кінських сил. Божен- 
цький неодноразово випробову
вав свій планер і, треба сказати, 
досить успішно..

Нема, звичайно, нічого дивного 
в тому, що конструктор «Страту- 
са» — так назвав Боженцький своє 
дітище — звернувся з листом до 
О. К. Антонова, надіславши разом 
з листом фотографії «Стратуса» 
і статті про нього у польській 
пресі. Лриродно, логічно і зако
номірно — скаже читач, адже ра
дянський конструктор щиро раді
тиме успіхові польського побра

тимі, він .охоче дасть корисні по
ради і всебічну консультацію. 
У  стосунках цих двох людей не 
може бути того духу недоброзич
ливості, професійної конкуренції, 
комерційної зацікавленості, що 
панує між людьми капіталістично
го світу, скажімо в умовах Спо
лучених Штатів.

У сердечному листі-відповіді 
Антонова, пройнятому духом 
справжнього братерства, як в 
краплині води, яскраво відбилися 
найважливіші зміни в умах людей 
соціалістичного світу.

«Дорогий Юзефе!
Поздоровляю з чудовим досяг-

3



ненням. Щиро радий, що Вам по
таланило збудувати свій «Стратус» 
і літати на ньому. Він мені дуже 
сподобався. Це справжній аматор
ський літак. Ваша праця ще раз 
доводить, що літаки можна буду
вати, якщо віддатися справі всією 
душею, з серйозністю і розумін
ням.

Коли людина хоче, вона може 
навчитися всього.

Мабуть, Ви згодом зробите про
зорий ліхтар на кабіні пілота. 
Якщо він навіть буде ширший за 
нижню частину фюзеляжу, то од
наково значно зменшить опір і 
«Стратус» літатиме ще краще.

Зверніть особливу увагу на на
дійність кріплення, оперення, і на 
управління, як на рухливе, так і 
на кріплення кронштейнів до де
талей фюзеляжу, крила і опе
рення.

У Польському

Оглядайте їх після кожного по
льоту.

Пам'ятайте, що навіть міцна де
таль після багаторазового наван
таження може дати тріщину і 
зрештою зруйнуватися.

Не давайте скептикам нагоди 
радіти.

Бажаю Вам найбільших успіхів.
Генеральний конструктор О. К. 

Антонов».
Зрозуміло, в нашого сучасника 

таке листування не викличе особ
ливого подиву. До кого ж Юзефу 
Боженцькому звертатися, як не до 
радянського конструктора. Але 
спробуємо на мить перенестися 
уявою, скажімо, у 30-ті роки на
шого століття.

Польща часів Пілсудського. Роз
дмухування ворожнечі до ,всього 
радянського,, до всього, що зв'я-

інституті фізики.

зане з новим Жовтневим світом, 
який розквітає на одній шостій 
земної кулі — в Радянському Со
юзі. Але польський робітник, поль
ський селянин вже тоді, сповне
ний хвилюючого почуття поваги, 
вдивлявся у той заборонений світ, 
де луною котився ентузіазм пер
ших п'ятирічок. Адже в серцях 
трудових людей Польщі зберег
лася пам'ять про їх співдруж
ність з народами Росії у часи 
Жовтневої революції.

Історію не можна зупинити. 
І остання чверть сторіччя від
значена братерством двох наро
дів на полях другої світової вій
ни, співробітництвом і дружбою 
після звільнення Польщі від фа
шистської неволі, соціалістичною 
співдружністю радянського і поль
ського народів в галузі економі
ки, науки, культури і мистецтва.

Ні в кого з верховодів імперіа
лізму тепер не вистачить нахаб
ства говорити про Польщу, як про 
зубожілу околицю Європи, якій 
можна диктувати свою волю і 
якою можна командувати здале
ка. Нова соціалістична Польща за
ймає тепер четверте місце в світі 
по експорту морських суден. За
вершено другий етап будівництва 
найкрупнішого металургійного 
комбінату імені В. І. Леніна в 
Новій Гуті. Потужність його вже 
досягла 3,7 млн. тонн сталі на 
рік. Почався третій етап будівни
цтва, внаслідок якого потужність 
цього промислового гіганту, спо
руджуваного в співробітництві з 
Радянським Союзом, збільшиться 
до 5,1—5,5 млн. тонн сталі на рік.

Завершено будівництво першої 
черги комбінату «Азот 1» в Пу- 
лавах, він уже видає 900 тонн 
аміаку на добу. На кожні 10 ти
сяч жителів Польщі припадає 80 
студентів. В 1966 році в країні 
видано 8260 назв книг загальним 
тиражем майже 70 млн. примір
ників. У Польщі на кожні 10 ти
сяч жителів припадає приблизно 
13 лікарів. Тільки в минулому ро
ці понад 100 000 родин в містах 
переселилося в нові квартири.

Навальні темпи індустріалізації 
країни в поєднанні із швидким 
розвитком освіти, покликали до 
активного життя всі верстви поль
ського народу, і кожному ново
му успіху, що його завойовано 
на великих просторах від берегів 
Балтики до берегів Сану, радіють 
не тільки поляки, а і весь соціа
лістичний табір. В цих успіхах ра
дянська людина вбачає спону
кальну силу великих ідей Жовтня.

Перший ступінь Санського гід
ротехнічного каскаду. Ми неначе 
й тут відчуваємо переможні кро
ки перших радянських п'ятирі
чок, вітер наче доносить могутнє 
дихання Дніпрогесу, ентузіазм йо
го будівничих.

Південно-східний куток Польщі.

4



Соліна. Тут будується найкрупніша в Польщі гідроелектростанція і гребля,

Соліна — будівництво найкрупні
шої в Польщі гідроелектростанції 
і греблі, завдяки якій гора зій
деться з горою. Поляки вирішили 
приборкати Сан. Люди примусять 
ріку творити, допомагати будува
ти нове життя. Від глибин Бе- 
щад до гирла Сану, що впадає 
у Віслу, постане система гре
бель—Санський каскад. Перша і 
найбільша гребля — це і є Соліна. 
Якщо в Невісткі підпір води до
сягне 37 метрів, в інших місцях 
8—13 метрів, у Соліні біля во
досховища підпір води дорівню

ватиме 60 метрам. Водосховище 
простягнеться тут на 26 кіломет
рів. Вода заллє 10 сіл. Селянські 
двори перенесуть в інші місця. 
Через 2—3 роки сила води, що 
падатиме з 60-метрової висоти на 
лопаті греблі з швидкістю 3000 
кубометрів на секунду, перетво
риться в електроенергію, якої ви
стачить, щоб протягом 40 днів ос
вітлювати мільйонне місто, де 
кожний житель запалить 100-вато- 
ву лампочку.

Соліна — на вустах у поляків. 
У Варшаві, Вроцлаві, Жешуві,

завдяки якій гора зійдеться з горою.

вальбжиху, Катовіце, Кракові не
терпляче чекають вістей із Со- 
ліни. В Москві і Києві, Одесі і Ми
колаєві, на селах Полтавщини, в 
аулах Дагестану також радісно 
прислухаються до будівничого го
мону на Сані. Колишні радянські 
солдати ще не забули чудового 
Сану, пагорбів, що в'ються за 
Ухерцями і Орельцем. бої тут 
були жорстокі і криваві, могил 
лишилося чимало, та кров про
лита не марно. Вона пролита за
ради життя на землі, заради но
вого Соліна.
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Йа весняному зльоті молоді в Ай- 
зенхюттенштадті. Члени Спілки 
вільної німецької молоді йдуть 
пліч-о-пліч з комсомольцями гру
пи радянських військ, що тимча
сово перебувають на території

ДА. Г. Чернишевський писав, що 
наука пояснює, мистецтво відоб
ражає, взяті разом вони зміню
ють. До цього можна додати — 
середовище, духовна атмосфера 
суспільства формує свідомість і 
світогляд людини. І коли ми чи
таємо іспитову роботу випускниці 
Лейпцігської середньої школи ім. 
Карла Маркса Габріели Енч, на
друковану в журналі «ГДР», ми з 
приємністю відчуваємо і наче в 
думках бачимо середовище, в 
якому формувалася ця молода 
людина — юна громадянка першої 
в історії німецької держави ро
бітників і селян — Німецької Де
мократичної Республіки.

Габріела з дитинства запам'ята
ла казки дідуся і бабусі, і, як во
на пише, перші роки навчання в 
школі не позначилися нічим на 
складі її характеру. Вона лиша
лася соромливою і боязкою, їй і 
тепер ще якось боязко, коли до
водиться виступати перед великою 
аудиторією. Втім, при розмові із 
знайомими, слова в неї сиплють
ся, наче з рогу достатку, а варто 
їй опинитися в незнайомому ото
ченні, в неї неначе язик відні
мається.

«Особливо я картаю себе за це 
на усних іспитах, де таке може
6

призвести до катастрофи. В мої 
перші шкільні роки в нашому 
класі, на жаль, діяльність піонер
ської організації і Спілки вільної 
німецької молоді не дуже відчу
валась....

У старших класах я почувала 
себе легко серед моїх одноклас
ників. Стали помітними зрушення 
в громадській роботі...

Мене обрали до активу Спілки. 
Ця робота забирала багато часу, 
але вона мені подобалась. Наш 
колектив згуртували поїздки всім 
класом у Веймар і Берлін, екс
курсії на Балтійське море, а та
кож колективні відвідування те
атру. У 10 класі мене обрали се
кретарем Спілки. Спочатку я зля
калася. Однак і досі секретарюю. 
Крім того, я член Товариства ні
мецько-радянської дружби і Німе
цького Товариства Червоного Хре
ста.

...Я багато читала; читала все, 
що траплялося, в тому числі й 
низькопробну літературу. Часто- 
густо навіть розчулювалась до 
сліз. Порад своїх батьків щодо 
вибору книг я не дослухалася. Та 
поруч з цим у мене була прист
расть до. історичних та науково- 
популярних творів. Сучасною лі
тературою я абсолютно не ціка

вилась. Уроки літератури у стар
ших класах допомогли мені по
збутися цього упередженого став
лення. Я, нарешті, навчилася від
різняти корисне від пустого.

У 8 класі я захоплювалася дра
мами Шіллера. Його ідеали були 
мені найближчі. У 9 класі на 
мене справив велике враження 
«Натан Мудрий» Лессінга. Хоч я 
й пройшла конфірмацію, але ні
коли не була справжньо вірую
чою; однак у той час у мені бо
ролися соціалістичний і християн
ський світогляди. Література, при
родознавство і уроки, на яких 
ми вивчали суспільні науки, з ро
ку в рік зміцнювали в мені ма
теріалістичний світогляд.

Читаючи «Мати» Горького, я 
вперше близько познайомилася з 
боротьбою пролетаріату. До того 
якось я не виявляла особливого 
інтересу до питань класової бо
ротьби. ї ї  причини мене не хви
лювали, бо самій мені не дове
лося зазнати нічого подібного. Всі 
досягнення нашого соціалістично
го ладу я сприймала як належне. 
П'єса Бертольта Брехта «Дні Ко
муни» також допомогла мені ро
зібратися в питаннях класової бо
ротьби і зрозуміти необхідність її 
послідовного проведення.



До ознайомлення з цим твором 
я була проти будь-якого перево
роту при допомозі насильства. Те-, 
пер вже мала можливість судити 
про його мету, знаючи від кого 
йде насильство і проти кого воно 
спрямоване.

Я багато читала в газетах про 
війну у В'єтнамі. Та особливо мене 
вразив фільм про бомбардування 
лепрозорію в ДРВ. Я не можу 
залишатися байдужою. Тепер я 
маю свою думку про окремі уря
ди, залежно від того, як вони 
ставляться до цієї війни.

Я знаю, що в усіх соціалістич
них країнах і в більшості інших 
держав ця війна викликала обу
рення; я можу сказати, що мені 
не хотілося б жити в Західній Ні
меччині. Позиція західнонімецько
го уряду непокоїть мене ще з од
ної причини. Я гостювала 8 Че- 
хословаччині у своєї подруги, по
знайомилася з цією країною, по
знайомилася з добрими і симпа
тичними людьми. Я не можу те
пер несерйозно ставитися до пре
тензій Бонна і західнонімецьких 
земляцтв на колишні східні ра
йони.

Раніше я ніколи не говорила 
дома про політику. А тепер жод
на розмова не обходиться без то
го, аби я не висловила своєї чіт
кої думки. У наш час всі люди 
повинні мати власний світогляд».

Габріела народилася через два 
роки після розгрому гітлерівсь
кої Німеччини. ї ї  думки в певній 
мірі характерні для більшості мо
лодих німців Німецької Демокра
тичної Республіки. Це вже не 
стільки шкільна іспитова робота, 
скільки СПОВІДЬ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ 
нового світу, щира і невимушена 
сповідь Габріели Енч, яка вступає 
в життя з виразно окресленим мо
ральним кредо.

У свої 20 років Габріела, як і її 
ровесниці, вже не може залиша
тися байдужою до навколишньо
го світу; ї ї  не можна обдурити 
шовіністичною расистською дема
гогією. Вона розуміє, що світ по
ділений не на арійців і неарійціе, 
а на класи експлуататорів і екс
плуатованих.

У кожної молодої людини є свій 
герой, на якого хочеться бути 
схожим, та й Габріелі є в кого 
вчитися мужності, благородству і 
цілеспрямованості в житті. Вона 
вже знає, що Тельман і його за
лізна пролетарська гвардія — най
кращий взірець героїзму. Багато 
юнаків і дівчат в НДР та за її 
межами читали книги «Катастро
фа» і «Куди ідеш, Німеччино?» 
Автор цих творів Вернер Еггерат 
є одним з тих представників за
лізної гвардії тельманівців, яких 
Габріела хоче наслідувати. Це той 
мужній керівник вуппертальських 
робітників, який до березня 1935 
року керував комуністичним під
піллям в гітлерівській Німеччині 
і який, за повідомленням газети

«АІЦ», вмер від катувань в геста
по, не вимовивши ані слова.

Нещодавно, коли Вернер Егге
рат приїхав до Ленінграда і від
відав легендарний крейсер «Авро
ра», його попросили розкрити та
ємницю свого воскресіння. Він 
розповів про діяльність підпіль
ного керівництва Комуністичної 
партії Німеччини, до якого нале
жав і він. У 1935 році гестапо 
схопило Еггерата і катувало, на
магаючись зламати його волю. Та 
нічого з цього не виходило.

Одного разу Еггерата, скривав
леного, вивели з кімнати слідчого, 
і той крикнув навздогін: «Лікві
дувати!». Саме в цей час у кори
дорі перебували три товариша, за
тримані під час облави, які доб
ре знали на обличчя керівника 
вуппертальських робітників. Одно
му з цих товаришів згодом пота
ланило, він втік до Саарбрюкена 
і повідомив партійне керівництво, 
яке перебувало на той час у Пра
зі, про долю Еггерата. Ось чому 
з'явилося трагічне повідомлення 
в газеті. Але гестапівці не могли 
зламати Вернера Еггерата. 1936 
року його було засуджено до 15- 
річного тюремного ув'язнення. 
В листопаді 1944 року під час 
бомбардування тюрма в Мюнсте-

рі згоріла. Еггерат, який перебу
вав там, врятувався якимсь чу
дом. Його перевели в Бохум. На
весні 1945 року, коли в місто 
увійшли американські війська, Ег
герат відібрав у поліцейського 
вахмістра ключі і посадовив його 
у свою камеру, потім звільнив 52 
політичних в'язнів. Та американці 
всіх затримали, і лише в червні 
1945 року Вернер Еггерат вийшов 
на волю. Партія відрядила його 
до Ейслебена.

«Першою промовою, яку я ви
голосив після багатьох років ув'яз
нення, — пригадує письменник,— 
була промова біля пам'ятника Во
лодимиру Іллічу Леніну. Цей па
м'ятник фашисти вивезли з Пушкі- 
но під Ленінградом і відправили 
в Ейслебен на переплавку. Німе
цькі комуністи-підпільники, яки
ми керували Роберт Бюхнер і 
Отто Готше, врятували пам'ятник, 
сховали його, і тепер він стоїть у 
центрі Ейслебена».

Кожному зрозуміле те глибоке 
хвилювання, що його відчував на 
палубі легендарного крейсера 
«Аврора» товариш Еггерат, все 
багатостраждальне і героїчне жит
тя якого — це боротьба за ідеали 
Жовтня, за вільну демократичну 
Німеччину, що будує соціалізм.

Вернер Еггерат {у центрі) в героїчному Ленінграді.



/ІфПИСУ
Е/ІИКОГО
ОВТНЯ Ко/1и

ЙРТУВ/ШСЯ

нашій країні, зокрема 
на Україні, в часи Жовт
невої революції і грома

дянської війни пройшли сувору 
школу революційної боротьби 
болгарські комуністи Стоян Джо- 
ров, Христо Боев, Койчо Касабов, 
Кирил Телалов та багато інших. 
Через Україну полягав шлях, яким 
пізніше підтримувалися постійні 
зв'язки між комуністами Болгарії 
й центром світового комуністич
ного руху — Москвою. На радян
ській землі знаходили притулок і 
другу батьківщину болгарські ко
муністи, яким доводилося емігру
вати в часи лютого фашистського 
терору.

Серед учасників Жовтневого 
збройного повстання в Петрогра
ді, серед тих, хто штурмував Зи
мовий палац, був болгарин Сотир 
Черкезов. Після перемоги рево
люції В. І. Ленін запросив його 
до себе, щоб доручити йому 
складне й відповідальне завдан
ня. Сотир Черкезов мав пробра
тися в Болгарію, щоб установити 
зв’язок з революційними соціал- 
демократами — «тісняками» і 
з ’ясувати характер та справжній 
розмах солдатського повстання в 
Болгарії у вересні 191В року, яке 
було безпосереднім відгуком на 
Жовтневу революцію в Росії.

Складними шляхами довелося 
тоді Черкезову пробиратися на 
батьківщину. Долаючи неймовір
ні труднощі, він 28 грудня 1918 
року прибув у Софію з листом 
В. І. Леніна до керівництва пар
тії «тісняків». Сотир Черкезов 
зустрівся з Димитром Благоєвим 
та іншими керівниками партії, з 
честю виконав доручення В. І. Ле
ніна і повернувся до Петрограда.

В травні 1919 року, коли пар
тію «тісняків» було перетворено
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Учасник Жовтневого збройного 
повстання в Петрограді болгарин 

Сотир Черкезов.

на Болгарську комуністичну пар
тію, необхідність постійних зв'яз
ків з Радянською країною, з Ко
мінтерном стала особливо гост
рою.

Всі сухопутні шляхи між Со
фією і Москвою були тоді за
криті. Морськими шляхами теж 
не можна було скористатися, ад
же флот Англії і Франції блоку
вав усі підходи до радянського 
берега. Проте саме через Чорне 
море тоді здійснювався зв’язок

між обома країнами, між болгар
ськими комуністами і Радянською 
країною.

Складний і повний небезпек 
шлях проліг тоді між болгарсь
ким портовим містом Варною і 
Одесою. Партійний комітет Вар
ни створив спеціальну групу, до 
якої увійшли болгарські комуні
сти Антон Іванов Козунаров, Гри- 
гор Чочев, Андрій Пенев, Благой 
Касабов, Асен Скоротейков, Ма- 
тей Матеев. Потім до них приєд
налися революціонери, учасники 
громадянської війни на Україні, 
учні Великого Жовтня. Вони про
кладали нелегальні канали для 
зв'язків між братерськими пар
тіями Болгарії й Радянської кра
їни.

Для початку були використані 
варненські рибалки, які добре 
знали всі морські шляхи, що ве
ли до Одеси. Пізніше вдалося ді
стати кілька моторних човнів, що 
значно полегшило справу. Про
тягом чотирьох років болгарські 
сміливці здійснювали небезпечні 
рейси між Варною і Одесою та 
Севастополем. Цим шляхом ді
ставалися з Болгарії в Москву де
легати конгресів Комінтерну і 
Профінтерну, представники моло
діжних, жіночих та інших органі
зацій. Цим шляхом дістався в 
Москву перший представник бол
гарських комуністів у Комінтерні 
Іван Недялков.

Таємними морськими шляхами 
вдалося тоді переправити на ра
дянську землю чимало комуні-



Гри гор Чочев. Андрій Пенев.
бонн керували Варненсышю нелегальною базою для зв’язків 

з Одесою і Севастополем.

лися. Другого дня обидва кому
ністи знову вийшли в море, цьо
го разу вже в надувному човні. 
Майже шість діб боролися вони 
у відкритому морі із стихією. Ли
ше надвечір шостого дня, вкрай 
знесилені, дісталися вони до 
Одеси.

Човен, на якому вирушили в 
дорогу Г. Димитров і В. Коларов, 
також потрапив у бурю. Хвилі 
підігнали його до румунського бе
рега поблизу гирла Дунаю. Бол
гарських комуністів схопили ру
мунські прикордонники. Тх ого
лосили радянськими шпигунами, 
привезли до Бухареста і посадили 
у в'язницю. Лише протести сві
тової громадськості й рішуче 
втручання радянського уряду зму
сили румунські власті звільнити 
Г. Димитрова і В. Коларова.

Того ж літа 1920 року два бол
гарських комуністи І. Орманов і 
К. Телалов здійснили сміливий 
рейс з Бургаса до Севастополя. 
Вони привезли на радянський бе
рег на спеціально обладнаному 
моторному судні «Віра» продо-

стів, які зазнавали переслідуван
ня чз боку буржуазного уряду 
Болгарії. Україна зустрічала їх 
як рідних братів, із справжньою 
щирістю і гостинністю.

Історія цих сміливих морських 
рейсів знає чимало хвилюючих 
епізодів. Ось, наприклад, улітку 
1920 року варненські товариші 
дістали з Софії, від Центрально
го Комітету, відповідальне зав
дання — переправити на радян
ський берег групу болгарських 
делегатів на чолі з Г. Димитровим 
і В. Коларовим для участі в ро
боті II конгресу Комінтерну. Ад

же проїхати тоді легальним шля
хом в Радянську Росію через бо
ярську Румунію або якимось ін
шим шляхом, звичайно, було не
можливо.

І тоді було обрано єдино мож
ливий і перед тим уже не раз 
випробуваний шлях: Чорним мо
рем до Одеси на рибальських 
човнах.

Першим попливли два делега
ти — X. Кабакчієв і Н. Максимов. 
Через кілька годин після виходу 
в море сміливців настигла буря, 
їхній човен було розбито і вики
нуто на берег. Але вони врятува-

Програмна декларація з ’їзду.

Установчий з ’їзд Болгарської комуністичної партії. Травень 1919 року.



У Бургаському порту вантажиться судно з продовольством для трудящих 
Радянської країни. Це був також один із засобів зв'язку болгарських 

комуністів із Комінтерном.

вольство і паливо, а в Севасто
полі навантажили літературу, при
значену Виконкомом Комінтерну 
для Болгарії.

Пізніше, в 1921—1922 роках мо
торне судно «Віра» здійснило іще 
кілька таких рейсів. У  січні 1922 
року на ньому в Севастополь при
було дванадцятеро болгарських 
комуністів і комсомольців, яких 
за рішенням Центрального Комі
тету БКП відрядили для навчання 
в радянські вищі учбові заклади.

Підпільна база у Варні набула 
незабаром інтернаціонального 
значення. Звідси вирушали неле
гально в Москву для участі в ро
боті конгресів Комінтерну деле
гати комуністичних партій Чехо- 
словаччини, Франції, а іноді на
віть африканських країн.

Для прикриття своєї нелегаль
ної діяльності болгарські товари
ші вдавалися до різних засобів. 
Так, наприклад, вони використо
вували кооперативне товариство 
«Визволення», яке легально зай
малося різними комерційними 
справами. Вони навіть купили 
морський пароплав, належно об
ладнали його, дали ім’я Івана Ба
зова і підготували для плавання.

У травні 1922 року «Іван Ва- 
зов» привіз у Севастополь вантаж 
борошна, призначеного для насе
лення Поволжя. Трудящі Севасто
поля радісно вітали капітана «Іва

на Базова» Матея Матеєва і кора
бельного механіка Асена Скоро- 
тейкова, який очолював партійну 
організацію цього «торговельно
го» судна. Коли «Іван Вазов» 
стояв у Севастопольському порту, 
сюди прибули з Одеси Кирил Те- 
лалов і Іван Орманов. Вони при
везли посланцям болгарських ко
муністів нове завдання.

«Іван Вазов» повернувся в Бол
гарію і незабаром здійснив Новий 
рейс до радянських берегів. Тоді 
трудящі Болгарії на заклик Кому
ністичної партії збирали продо
вольство для радянського По
волжя. Це був один із проявів 
зростаючих зв’язків з трудящими 
радянської країни, свідоцтво 
міжнародної пролетарської солі
дарності.

Шляхом Одеса—Варна в Болга
рію було переправлено чимало 
марксистської літератури, різних 
організаційних матеріалів Комін
терну. Варна в цій справі була 
базою міжнародного значення — 
література через цей порт по
трапляла й в інші країни Єв
ропи.

У вересні 1923 року Комуні
стична партія Болгарії, яка діяла 
разом з лівим крилом Землероб
ського союзу, очолила повстання, 
що охопило всю країну. Метою 
повстання було повалення фаши
стського режиму в Болгарії і

створення робітничо-селянського 
уряду. Та повстання було жор
стоко придушено. Почався терор 
проти комуністів. Тисячі людей 
змушені були покинути свою кра
їну.

І тоді знову почала діяти неле
гальна морська лінія. Змучені пе
реслідуваннями болгарські кому
ністи прибували до Одеси, в 
Крим. І скрізь їх приймали як 
рідних братів. Це була незабутня 
допомога, міжнародна пролетар
ська солідарність в дії. Вона 
зміцнювала й гартувала дружбу 
між трудящими Болгарії й Ра
дянської України.

Виявом любові і вдячності бол
гарських трудящих радянському 
народові був лист В. Коларова, 
надрукований 7 листопада 1924 
року в одеській газеті «Известия». 
В. Коларов вітав робітників і се
лян Одещини із святом, вислов
лював їм щирі почуття любові 
болгарських комуністів і всіх тру
дящих Болгарії.

Відтоді минуло багато років. 
Нині зв’язки між трудящими на
родної Болгарії і Радянської Ук
раїни мають дуже широкий і все
бічний характер. Вони охоплюють 
і економіку, і культуру, і всі інші 
галузі суспільного життя наших 
країн і народів. Та незабутніми 
залишаються й ті далекі події пер
ших років після Жовтневої рево
люції, років громадянської війни 
і мирного часу. Вони являють со
бою яскраву сторінку пролетар
ського інтернаціоналізму.

М. ДИХАН
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ВАСИЛЬ Б Е Р Е Ж Н И Й

Панорама нового Стамбула.

ІДО
10

Коли б не шум води за 
g5  бортом, невгаваючий ні на
J2J мить її клекіт, — можна б
5 5  подумати, що наш лайнер

стоїть на місці. То нічого, 
р  що десь у глибині його ста-
q  левого тіла невтомно б'єть-
с а  ся, гуде, стугонить моторо
ві? ве серце і, обіпершись об

борт, відчуваєш вібрацію 
5 5  корпусу, —*■ навколо ніщо не

міняється, осіння ніч зато
к а  пила Чорне море, небо з'єд

налося з водою, і ми на- 
с э  че зависли у космосі... Та
с=С корабель невтомно оре мо

ре, відвалює дві швидкорух- 
ливі скибки самоцвітів, ось вони 
бурунять коло бортів і, зблискую
чи в електричному світлі, зника
ють десь у темряві. Виходить, ру
хаємося таки, пливемо, ідемо впе
ред!

У нас на «Литві» тихо, майже всі 
сплять.

Рано-вранці берегова лінія, що 
спочатку  ̂ здавалася суцільною, 
враз розірвалася, горбасті бере

ги нехотя розступилися, і наша 
«Литва» попливла поміж Азією і 
Європою.

Босфор... Наче широке Дніпро
ве плесо десь отам коло Запоріж
жя. Та, можливо, в давні геологіч
ні епохи це й була річка, текла 
собі з Мармурового озера до 
Чорного моря, та коли воно пере
повнилось водами Дунаю, Дністра, 
Дніпра, Дону — взяло та й зато
пило оцю долину поміж горами, та 
й погнало свої хвилі до Середзем
ного моря, Великого Моря Захід- 
Сонця, — так звалося воно в ста
родавніх східних документах. Річ
кова долина стала морською про
токою. Нею йде обмін води: верх
ня течія з Чорного моря, нижня, 
при дні, — до нього. Босфор — 
старогрецька назва, і означає во
на: бичачий брід...

Азіатський берег, здається, зе
леніший, може, тому, що не так 
густо заселений. Але й це — пе
редмістя Стамбула. На правому 
березі фортечні мури з темно- 
червоної цегли помережали зеле

ні горби. А де той візантійський 
мур, до якого був прибив свій щит 
київський князь Олег? Лівий, Ана- 
толійський берег звивається зигза
гом. Селище в садах. Десь тут ні
бито похований легендарний Гер
кулес. Он і Скутарі. В товаристві 
Івана Підкови та отамана Гамалії 
тут у думках побував Тарас Шев
ченко:

Гамалія по Скутарі —
По пеклу гуляє,
Сам хурдигу розбиває, 
Кайдани ламає.

Аж ось куди добиралися запо
розькі Геркулеси — в, саме лігви
ще кривавої Оттоманської імперії? 
Та відтоді світ дуже змінився. 
Прошуміли віки, потрухли в землі 
царі, імператори, султани, — а 
місто живе, розростається, пов
ниться людом. Гарно розкинулось 
воно по обидва боки Босфору, і, 
здається, аж гори вгинаються під 
вагою його кварталів. Істанбул — 
велике сучасне місто. Європейські
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будинки з'юрмились на горбах, на
че виглядаючи сонце, мінарети 
мовчазно націлили свої списи в 
небо...

В порту снують катери, моторні 
човни, обвішані старими автомо
більними покришками, а он зуст
рілися посеред Босфору дві вели
кі посудини, чимось схожі на 
розмальовані турецькі пантофлі, 
одна ковзає до Азії, друга — до 
Європи. Це пороми перевозять 
ранніх пасажирів — адже мостів 
через Босфор немає.

Теплий осінній ранок розкинув 
над Стамбулом золоте шатро, 
масні плями на воді міняться всі
ма барвами веселки. Обстрілявши 
місто з фотоапаратів, туристи ки
нуться збирати трофеї на згадку 
від зустрічі з прадавнім і сучас-

3 давніх-давен Візантія—* 
Константинополь — Царго- 
род стоїть на розпуттях ве
лелюдних. Морський шлях 
тут перехрещується із сухо
дільним, Європа в'яже/ься з 
Азією. Кого тільки тут не 
було! Греки, македонці, пер
си, римляни, слов'яни, ара
би, навіть хрестоносці, про
бираючись до Палестини,
гупали по його вулицях. Це 
був, як образно висловився 
Карл Маркс, «золотий міст 
між Сходом і Заходом», ка
зан історії, де змішувалися 
раси і культури, племена і 
народності, де була коло
верть вірувань і релігій... Не

даремно ж це місто змінило кіль
ка назв! В середині XV століття 
сюди прийшли турки-османи, і во
но почало зватися Істанбулом.
Населення міста налічує нині 
майже два мільйони. Тут живе, ок
рім турків, багато греків, вірмен, 
євреїв, албанців, є серби, болга
ри. Деякі діячі культури вважа
ли Стамбул прообразом кос
мополітичного міста, в яко
му національне губиться в за
гальнолюдському, як вода річок у 
морі. А проте Стамбул — місто 
турецьке. І, мабуть, не лише тому, 
що тут уже п'ятсот радіофікованих 
мечетей, і протяжні, якісь сумови
ті голоси муедзинів лунають з 
гучномовців понад кам'яницями, 
наче колись в пустелі; і не тому, 
що у великих засклених залах пер
ших поверхів сидять смагляві чо
ловіки, зосереджено посмоктую
чи мундштуки кальяну; дух ту
рецького народу відбивається, на
самперед, в архітектурі, в обрисах 
вулиць, в молодих очах студентів.

Екскурсовод-турок найперше ве
де нас до так званої Голубої ме
четі. Хоча це ще й не музей — 
слуги аллаха домовились з Інту

ристом про екскурсії, певне, з 
фінансових міркувань. Біля порогу 
мечеті хто роззувається і ступає 
по килимах у шкарпетках, а хто на 
свої черевики надіває капці. Із 
жаркого осіннього дня потрапляє
мо в приємну прохолоду, в сизу 
імлу внутрішнього об'єму. Велика 
і, можна сказати, велична споруда. 
На чотири товстелезні колони опи
раються арки, а на них уже ви-

Традиційний стамбульський водо- 
нос-

ростає шатро купола, звідки через 
сині вітражі пробивається світло. 
Колони і стіни мечеті вкриті фрес
ковим орнаментом, керамічними 
плитками. Тонкі переливи барв ми
лують око — як добре вони про
мовляють про майстерність неві
домих будівничих! Давно немає 
кривавих султанів, а цей витвір 
народних майстрів уже вступив у 
своє четверте століття...

Хоча кожен мусульманин му
сить, згідно з кораном, молитися 
аллахові обов'язково п'ять разів 
на день, у мечеті лише кілька чо
ловік віруючих мовчазно схиляю
ться лобами до килима. Гід пояс
нив, що підприємці домовилися із 
священнослужителями: працюю
чі відмоляться за всі рази після 
роботи.

Вийшовши з Голубої мечеті, по
ринаємо в галасливе сьогочасне 
місто. Поблизу університет, і в 
сквері багато студентів, здебіль
шого смаглолицих юнаків. Нас ве
зуть добре забрукованими вули
цями, вказують на модерну, по
ставлену сторч, призму — скло і 
бетон — розкішний, але дуже до
рогий американський готель «Хіл- 
тон». І раптом бачимо — виростає, 
виростає, здіймається над кварта
лами, сягає високо в небо якась 
велетенська споруда...

Айя-Софія! Храм святої Софії,

про який читала або чула кожна 
освічена людина (в Києві ж про 
нього нагадує Софійський собор, 
збудований Ярославом Мудрим). 
Оцю Софію, що ось громадиться 
перед нами, вимурували греки в 
першій половині шостого сторіч
чя, тобто більш як на тисячу ро
ків раніше від Голубої мечеті!

Запона із бичачих шкір відхиле
на, і ми вступаємо в сутінки про
холодного урочистого порталу. 
Під ногами вичовгані мало не за 
півтори тисячі років кам'яні пли
ти, на потемнілих стінах проступа
ють окремі фрески-портрети, — 
реставратори потроху знімають 
грубий шар штукатурки і фарби, 
якими ці фрески були закриті про
тягом довгих століть (мусульман
ська релігія забороняє зображен
ня людей, дозволяє лише орна
менти). Фрески навдивовиж гарні, 
видно, працювали тут неабиякі 
художники.

Ступаєш у простір храму і зу
пиняєшся, наче заворожений. 
Грандіозний об'єм, пройнятий 
світлом. Спочатку не помічаєш ні 
великих круглих щитів з цитатами 
із корану, ні низько спущених 
пласких металевих панікадил, а 
тільки простір і світло... З усіх бо
ків угорі — кам'яні вітрила, що 
тримаються на арках, вітрила, нап
нуті оцим нечутним сонячним віт
ром, а над ними здіймається лег
ке шатро — купол, оздоблений 
разком вузеньких вікон — з них 
ото ллється і ллється сонячна ку
піль. Враження монументальності і 
разом з тим легкості, ажурності— 
а тисячі ж тонн каменю! — відчу
вається ритм простору, оточеного 
стінами, поділеного двоярусними 
колонадами. Архітектурна довер
шеність, гармонія. Купол здій
мається на висоту шістдесяти п'яти 
метрів: це ж висота добрячого
двадцятидвоповерхового будин
ку!-— і ніяких балок, перекрить, він 
ніби пливе в повітрі над отими 
кам'яними вітрилами, над кришта
левим об'ємом серединного залу, 
і дивно, що панікадила не розхи
туються, а непорушно висять над 
нашими головами...

1 це збудовано майже півтори 
тисячі років тому, а завершено 
будівництво за п'ять — ви чуєте?— 
за п'ять років!

Поблизу Софії ми ще оглянули 
султанський двір, а потім нас по
везли на славнозвісний базар, — 
мовляв, хто тут не побував, той не 
бачив обличчя Стамбула. Що ж, 
базар досить оригінальний. Це 
храм іншого бога — спільного і 
для мусульман і для християн, і 
для іудеїв — храм золотого тель
ця. Правда, тут немає високого 
купола, сонячне світло не проникає 
сюди, стеля давить на вас, жене 
по тунелях магазинних кварталів. 
Тут ціле місто під одним дахом, 
це якийсь лабіринт, забитий вся
кою всячиною. Під жовтавим 
електричним світлом — гори то-

12



жі, які часто спустошували дере» 
в'яний Стамбул, не тільки завда
вали лиха, а й робили... добро: 
очищали місто від міазмів, спри
чинялися до кращого будівництва. 
В цьому є своя діалектика. Але ж 
заможність після пожежі пересе
лялася в кам'яні палаци, а злидні 
— в кам'яні трущоби. Якого ж 
потрібно вогню, щоб згоріли люд
ські злидні, щоб кожен був і не 
обшарпаний, і не голодний?

...А  в порту яка радість: прибув 
наш красень, наш лайнер «Тарас 
Шевченко»! Дихнуло чимось рід- 
ним-рідним...

От » відпливає Стамбул зі свої
ми незрушними ракетами мінаре
тів. «Литва» прямує До Мармуро
вого моря, Дарданелл, щоб вийти 
в Егейське, густо всіяне острова
ми.

На Кіпрі,

варів. Тут можна придбати все — 
від яскравих пантофель із загну
тими носками до старого тульсь
кого самовара. Але обличчя в 
крамарів чогось невеселі. Може, 
тому, що зовсім мало покупців? 
Щось немає тієї жвавої торгівлі, 
як ото в той час, коли в «Царго- 
роді на риночку пив Байда мед- 
горілочку»...

Вийшовши з цього вертепу на 
денне світло, полегшено зітхаєш. 
Знову автобусами по місту. Біля 
Галатського мосту, перекинутого 
через затоку Золотий Ріг, ми вста
ли і пішли блукати пішки. Тепер 
мали змогу познайомитися з ін
шим Стамбулом — вузькими, як 
жолоби, вуличками на схилах гор
бів, звідки не видно ні Айя-Софії, 
ні готелю «Хілтон». У  цих злиден
них трущобах ніби причаїлася ста

ра султанська Туреччина з ї ї  бру
дом, рахітом і сухотами. А ось і 
постать ще з тих часів — згорбле
ний водонос. На спині в нього ба
чок з водою, на запалому животі, 
як у патронташі, кілька склянок, 
там же причеплена і «мийка». По
мітивши наші фотоапарати, бідо
лаха поспішив за ріг. А там, роз
ташувавшись на захаращеному 
тротуарі, інший такий бідак сма
жить на жаровні каштани, і сизий 
дим обкутує його землисте облич
чя. І скільки ми не ходили, не 
побачили жодного автомата для 
води, жодного таксофона.

Деякі вчені вважали, що поже-

Кіпр, куди ми оце пря
муємо, побачили зранку — 
кам'янистий пустельний бе
рег. У бінокль можна роз
гледіти мовчазні селища, 
розкидані тут і там. А он, 
певно, авіабаза — літаки 
один за одним ковзають 
угору і, зробивши коло по
над морем і суходолом, за
ходять на посадку.

До порту Фамагуста бе
рег понижується; будинки підсту
пають до води, за містом відчу
вається степ. Праворуч у мареві 
бовваніють далекі контури гір.

Кіпр... Багатостраждальний ост
рів, про який знає увесь світ,
яким займається Організація
Об'єднаних Націй. Який же ти є, 
Кіпре?

Таким ми побачили Бейрут з моря.



На однії! з вулиць ліванської столиці.

Атмосфера настороженості від
чувається одразу, хоча з-за бурих 
мурів, які відділяють стдру части
ну Фамагустй, і не чути турецьких 
пострілів* У порту чисто і... тихо. 
На вулицях чимало людей, зде
більшого чоловіків, але — ні жва
вих розмов, НІ СМІХУ; ні пісні... 
Навіть великі, схожі на фургони, 
тентові казарми шведського ба
тальйону, присланого сюди ООН,
— і ті мовчазні, якісь летаргічні.

А втім, може, це через спеку?
Сонце не зводить ока з острова, 
не кліпне. Дощ тут буває дуже 
рідко, он висохлі річища, які ро
ками чекають води, ось сухісіньке 
дно озера.

Поблизу Фамагустй, серед неве
ликої зеленої оази, — руїни ста
родавнього Саламіна, розкопані 
археологами. Амфітеатр, лазні з 
трубами для гарячої і холодної 
води, палестра (зала для фізичних 
вправ), оточена колонами корінф
ського ордеру... історія досить 
жорстоко поставилася до цього 
міста. В давнину Саламін красу
вався біля великої гавані, яка мог
ла вмістити цілий флот. У четвер
тому столітті до нашої ери тут бу
ло мільйон жителів, мільйон! А 
тепер увесь Кіпр нараховує удві
чі менше... Іноземні загарбники, 
які то нагло вдиралися, то прихо
дили під личиною друзів, спусто
шували Кіпр, і причиною цього 
було багатство острова. У горах з 
прадавнього часу добувалася мідь
— латинська її назва Cuprum саме 
й походить від імені острова. Ма
буть, з кіпрської міді був збудо
ваний і родоський гігант — одне з 
семи чудес стародавнього світу. 
Розкішні ліси зеленими валами ко
тилися з гір у долини, текли річ
ки, на луках паслися великі стада 
худоби, на виноградниках нали
валися сонцем важкі кетяги...

Фінікійські, перські, єгипетські, 
римські, арабські, турецькі, а по
тім уже англійські завойовники, 
наче хижі вовки, рвали і шматува
ли живе тіло Кіпру, і ось наслідок: 
міді нема, ліси винищені, рівнини 
безводні. Добре погосподарюва
ли!

Од Фамагустй до столиці Кіпру 
Нікозії пролягла нова асфальто
ва дорога, замість залізниці, яку, 
певне через нерентабельність, до
велося зняти. Наші автобуси їдуть 
по лівій частині шляху, і це одра
зу нагадує про англійських колоні
заторів: на Альбіоні лівобічний 
рух. Кіпріоти вітають нас, підно
сячи вгору міцні, натруджені ку
лаки, а помахи дитячих рученят, 
їхні цікаві лиця дуже зворушу
ють.

Місцевість за Фамагустою схо
жа на степовий Крим, тільки рос
линність бідна. Подекуди бродять 
посірілі від пилюки овечки. Тут 
і там зеленіють оливкові гаї. Це 
ряди рідко посаджених дерев, які 
скидаються на верби. Села в сте
пу — мазанки, що невеличкими

отарами збилися біля церковок. 
Селяни тут потроху вирощують 
пшеницю, ячмінь, збирають по два 
врожаї картоплі. Але свого про
довольства острову не вистачає. 
От коли б артезіани пробити — 
ця земля віддячила б за труд!

Столиця республіки Нікозія — 
невеличке, чепурне місто. Будин
ки державних установ, магазини, 
особняки — все різноманітне, 
стандартного нічого нема. Навіть 
решітки балконів не однакові, їх

металеві візерунки нагадують ки
лими.

Поблизу резиденції архієпіско- 
па Макаріоса, красивої сучасної 
споруди, — оригінально збудовані 
музейні приміщення. Вони неве
ликі, в них немає розкішних екс
понатів, проте, побувавши тут, ви 
їх ніколи не забудете. Особливо 
вражає Музей національної бо
ротьби. Тут любовно зберігаються 
особисті речі борців за незалеж
ність, героїв, що із саморобною
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зброєю виходили на бій проти 
англійських колонізаторів, проти 
їхніх автоматів, бронемашин, лін
корів і літаків. Фотографії, доку
менти, малюнки. Ось шапка свя
щеника. Це в ній він перевозив 
для повстанців гранати, ось фото
графія юнака, якого зрадив рід
ний брат — вказав колонізато
рам його сховок (цей іуда не дов
го ходив під сонцем: хазяї, вико
риставши, поставили і його до 
стінки). А ось фотооб'єктив зафік
сував розстріл демонстрації... Пе
реходимо з кімнати в кімнату. Ву
зенький коридорчик веде до тіс
ного тюремного каземату. Най
перше, що тут впадає в око, — 
товстий зашморг, який звисає зі 
стелі*.. О, це фабрична робота! 
Петля зашита в добротну шкіру, 
кінець її заправлено в спеціальне 
кільце... Хтось же проектував йо
го, обчислював міцність, креслив 
деталі... Хіба це не емблема анг
лійського імперіалізму? У підлозі 
ляда, можливо, напівавтоматична. 
А на стіні — портрети страчених...

І все-таки з 1960 року Кіпр — 
самостійний!

Правда, підступні сили ще кала
мутять тут воду, розпалюючи на
ціональну ворожнечу між турка
ми і греками, але, здається, й тут 
вони прорахувались.

Увечері по кораблю прогукало 
радіо:

— Товариші туристи! Якщо се
ред вас є лікарі-педіатри, проси
мо зайти до салону...

Це звернулася по допомогу до 
радянських людей молода мати- 
кіпріотка — захворіла її маленька 
донька... Лікарі знайшлися, влаш
тували консиліум. Коли вдячна 
мама прямувала до трапу, ми щи
ро побажали їй та її  маленькій 
здоров'я і щастя.

В порту столиці Лівану 
Бейруті, як і в Стамбулі, 
шмигають катери, обвішані 
з бортів старими автопо
кришками. «Невже в цьому 
єдність світу? — саркастич
но вигукнув один наш про
фесор. — Просто жах!» Порт 
великий, в ньому багато ко
раблів з усього світу — од
ні беруть вантаж, інші роз
вантажуються. Шум і гам, 
низьке вуркотання моторів, 
гудки, різкі вигуки, скрегіт

заліза.
Модерне місто Бейрут. Будинки 

в більшості нові, старих мало. Два 
роки тому зняли трамвай, ходять 
автобуси. Але основний транспорт 
— легкові машини, таксі; вулиці 
буквально забиті ними. Водії дуже 
чемні: якщо ви, розгубившись, 
ідете на червоне світло, — зупи

няються і, усміхнувшись, просять 
переходити.

Мчимо асфальтовою річкою по 
місту, раптом будинки розступа
ються, і ми бачимо... зелену хма
ру! Повисла в повітрі, от-от спус
титься на землю. Дорога плавно 
вигинається поміж рідкою метале
вою огорожею, зелені хмари пли
вуть і праворуч, і ліворуч... Дуже 
красиві оці соснові гаї — дерев
ця тоненькі, а крони над ними 
пласкі, як парасольки, і одне ж 
біля одного! Певне, милувався ни
ми і наш славетний земляк — 
український вчений і поет Агат- 
ангел Кримський. Тривалий час 
він жив у Бейруті, вивчаючи араб
ську лінгвістику.

А зайшовши до Національного 
археологічного музею, одразу 
потрапляєш в далеку минувшину. 
Кам'яний сонячний годинник, бюс
ти, горельєфи, найрізноманітніші 
саркофаги; на одному, певне афін- 
ському, красивий горельєф — ко
рабель з вітрилом, на інших — ці
кава різьба. А ось кілька довгих 
рядів саркофагів у формі мумій. 
Є тут і мозаїка, багато уламків 
статуй, ось хоча б торс Юпітера — 
яке могуття! Експонати привезені 
із стародавніх фінікійських міст— 
Сідона, Біблоса, Тіра. Чимало з 
них нараховують... п'ять тисяч ро
ків. Та й сам Бейрут місто не мо
лоде, йому понад три тисячі ро
ків. Більшість експонатів так чи 
інакше пов'язані із смертю — ста
рожитні язичники, як і християни 
та мусульмани, перебування на 
землі вважали тимчасовим, готува
лися до іншого, вічного життя... А 
воно ж на землі — вічне, плодю- 
ще, незнищиме, хоч і лежить со
кира біля кореня...

Багате місто Бейрут — магази
ни, магазини, навіть на тротуарах 
купами навалено товарів. А ось 
величезний універмаг, куди мож
на в'їжджати на автомашині. Дзер
кальні вітрини оформлені худож
ньо, зі смаком. Вони закликають 
покупців, інформують, приваблю
ють. Заходьте, не минайте, тут 
придбаєте все, що вам забагнеть
ся! Так, тут є все — добротний 
одяг, модельне взуття, найрізно
манітніша галантерея. Але покуп
ці не товпляться в секціях магази
ну. Чому? Ціни тут набагато вищі, 
ніж в інших. Це магазин для ба
гатих. Бо хто ж навіть із середньо 
забезпечених людей може купити 
собі, наприклад, шкуру тигра, го
лова якого зирить на вас дорого
цінними каменями? Або чудово 
оздоблені білі слонові бивні, ко
жен з яких коштує вісімсот дола
рів? Ну, звичайно, ж це не для тих 
смаглявочолих ліванців, що пра
цюють у порту, чи ходять по міс
ту в кумедних штанях — нижче 
колін вузюсінькі, по нозі, а матня 
широченна, до землі теліпається.

З кав’ярень пливе аромат схід
них прянощів і кави, у відкритих 
вітринах магазинів і магазинчиків

рум'яняться різноманітні хлібці, 
золотіють фрукти, тут ось сма
житься риба, там — щось м'ясне...

Несподівано у натовпі, що пливе 
тротуаром, — якесь замішання. 
До наших жінок причепилося ди
тя. Мале, як горобенятко, в яко
мусь лахмітті, простягає висохлі 
ручки, хапає за спідниці, щось ле
пече, лепече, а в очах — благан
ня і острах. О, та їх тут цілий та
бунець! Жінки тицяють у жадібні 
долоньки дрібні монетки, дають— 
у котрої є — солодощі... Забачив
ши поліцая, малеча так і пурхнула 
за ріг. Звідки вони взялися у ба
гатому Бейруті, біля магазинів, 
повних усякого добра?

Вулиці знову виводять на ши
рокий бульвар у центрі, де висо
чить «Пам'ятник мученикам» — 
жінка із смолоскипом, біля неї 
юнак, а нижче — упало двоє, ле
жать, мабуть, поранені.

В напрямку до аеропорту, біля 
поораних екскаваторами глинищ, 
де провадиться забудова, — по
притулялися одна до одної якісь 
халабуди, вкриті старою поіржав- 
леною бляхою, а щоб вітер не 
скинув — її придавлено двома- 
трьома каменями. Наче то курені 
на баштані — в них можна тільки 
сидіти або лежати. Бачимо— якесь 
лахміття біля них висить, виткну
лась жіноча голова. Що ж це за 
житла такі в чудовому місті Бей
руті, на виду у фешенебельних 
готелів?

Це так живуть біженці із Па
лестини. І вже не рік і не два...

Дивлюсь на ці хижки і відчуваю, 
як меркне навколишня краса, і 
серце огортає сум. Людей вигна
но із рідної землі, пограбовано 
їхнє майно, і ось вони гибіють 
отут, на березі кришталево-синьо
го моря, а ви розкошуєте в скля
них палацах, оздоблюєте місто 
гірляндами вечірніх сонць!..

Вранці рушаємо автобусом до 
Баальбека. З Бейрута дорога в'єть
ся в горах — усе вище і вище. 
Обабіч зелені гаї, а в гаях вілли— 
різноколірні будинки то гурту
ються в селища, то усамітнюють
ся на гірських терасах. Десь, ка
жуть, ще є трохи славнозвісних 
ліванських кедрів, а тут парасоль- 
кові сосни, кленки, кущі ялівцю. 
Вже проїхали кілометрів п'ятнад
цять, помітно похолодало, а дале
ко внизу видно Бейрут і синій 
шовк моря. Він зник з очей, коли 
машини перевалили за кряж Ліва
ну. Внизу в мальовничому міжгір'ї 
розкинулись містечка. Будинки 
потопають у садах, добре видно 
будинки під черепицею. Вказую
чи туди, гід-ліванець загадково 
говорить:

— Там живуть друзи. — А що 
ніхто з нас не здивувався, він до
дає: — Це ті, що поклоняються 
волу...

О, тепер усі хочуть поглянути на 
селище, де мешкають друзи. У 
наш вік — і волу? Може, Єгипет-



ському An і су, адже друзи вийшли 
з Єгипту? *

— Ніхто нічого точно не знає,— 
відпирається гід. — Вони дуже 
спритні, свої обряди тримають у 
суворій таємниці, дітям і жінкам 
не розповідають, а настирливого 
стороннього можуть убити.

— Та невже волу?
— Так кажуть. Це секта, і не 

Мусульмани, і не християни.
Та ось їхні селища сховалися, 

зникли в горах. Асфальтова доро
га в'юниться вниз, то ліворуч, то 
праворуч од неї витикається вузь
коколійка. На підйомах прокладе
но ще й третю рейку — зубчасту. 
Гори знижуються, знижуються, і 
ось перед нами в срібному маре
ві розстилається широка — на де
сятки кілометрів — родюча до
лина Бекаа.

Гід запевняє, що саме оцю до
лину бог був виділив для раю, 
що тут, в оцій місцевості, «наро
дився Адам і похований Ной». Ви
ходить, Адам був виліплений з 
оцієї бурої землі? Чи, може, вона 
побуріла від поту і крові незчис
ленних поколінь рабів і воїнів, 
воїнів і рабів? Адже з прадавньо
го часу, ще, може, відтоді, коли 
тільки починали складатися люд
ські суспільні стосунки, — цю 
долину топтало безліч ніг. Заво
йовники хмарами насувалися сю
ди, щербилися мечі об людські 
кості...

Тепер тут тихо, спокійно* Не
квапно ступає стежкою ослик, ве
зучи на спині жінку, закутану в 
квітчасті халати; он іде троє селян 
у довгих арабських балахонах; на 
ріллі неначе зав'яз маленький 
тракторець.

І враз над кучугурами зелені, 
над усією долиною піднялася ко
лонада! Кілька струнких колон — 
і чим ближче під'їжджаєш, тим 
вище вони виростають, підпирак*-

чи небо. Унизу, біля їхнього під
ніжжя, серед кущів і дерев тулять
ся будиночки — які ж вони дріб
ні, мізерні супроти оцих величних, 
гордовитих колон! Та, власне, спо
чатку їх і не помічаєш, бачиш 
тільки оці колони та далеко за ни
ми сиве крило гір — то хребет 
Антилівану прикриває дивовижний 
витвір людських рук.

— Це — Баальбек, найстародав- 
ніше місто на землі...

Так, баальбекські руїни тонуть в 
океані тисячоліть і не можуть 
втонути — такі вони грандіозні, 
циклопічні. Греки називали це міс
то Геліополісом, що означає — 
Місто Сонця. Але це не точний 
переклад стародавньої назви. Ко
рінь слова означає не бог Сонця, 
як вони вважали, а — Господар 
Долини.

Шість надзвичайно гарних колон 
з корінфськими капітелями.і архі
травом, які вражають ще здалеку, 
— це рештки храму Юпітера; ниж
че — стіни храму Бахуса... Але ж 
увесь цей акрополь — витвір гре- 
ко-римської цивілізації — надбу
дова ще стародавнішого велетен
ського храму. Історія ховає його 
таємницю: хто збудував той храм? 
коли? як?

Довжелезні тунелі — хоч поїзди 
пускай під їхнє склепіння — спо
руджені з великих кам'яних 
призм, і кожна відшліфована, пі
дігнана — все по шнурку! А є пли
ти по двадцять п'ять метрів —- як 
могли доставити їх сюди невідомі 
будівничі? За допомогою яких ме
ханізмів поклали. їх у ці масивні 
стіни? Адже навіть тепер, у ХХ-му 
столітті, немає таких підйомних 
кранів, які б зрушили з місця 
брус вагою в дві тисячі тонн. А 
ще два таких бруси лежать, наче 
загублені, перёд в?їздом до Ба- 
альбека.

Мовчить каміння. Ці споруди

На Мальті нас зустрічали музиканти в старовинному національному вбранні. 
«За мир и дружва» — було написано на плакаті російською мовою. 
Справжня щирість мальтійців компенсувала помилку в написанні приві

тання на плакаті,

пережили не один штурм, короно
вані грабіжники вивозили звідси 
колони (стоять вони і в Айя-Со- 
ф ії), усі, хто міг, розтягав мистець
кі витвори, і навіть люті земле
труси не змогли знищити їх --
пізніші надбудови розвалилися, а 
перший шар витримав усе.

Ходиш, дивишся, а в свідомості 
звучить: хто? коли? як? І не дивно, 
що в пресі з'явився здогад: тут 
доклали рук прибульці з кос
мосу...

Попеїреду далека подорож — 
ми ще побачимо руїни римських 
форумів, сіракузької фортеці, 
афінського акрополя, храмів Ко- 
рінфа, — там ще відчуємо подих 
і краси, і величі. Але ніщо так не 
вразить уяву, не торкне душі, як 
Господар Долини. Навіть єгипет
ські піраміди і сфінкси. Тут якась 
особлива гармонія, незнана краса 
і могуття, які навіть у руїнах за
лишаються самими собою. Не да
ремно ж Платон, побувавши в 
Геліополісі, проронив замислено: 
«Елліни, ви — діти».

...І знову ми вирушаємо в сьо
годні. Сталеві кінські сили мчать 
нас по долині Бекаа, і сиве крило 
Антилівану пригортає величну ко
лонаду, й вона зникає з очей, на
че марево.

По дорозі до Алжіру ми 
побували на Мальті — ка
м'янистому і такому зелено
му та чепурному острівці. 
Кожному з нас мальтійські 
дівчата прикололи до лац
канів кілька живих квіточок
на папірці, де було по-ан- 

О  глійському надруковано:
§  «Ласкаво просимо!» Музи-
3 £ канти у національних костю

мах грали мальтійські мело
с е  дії, один чоловік стояв, Три-
S .  маючи фанеру з написом
4  російською мовою: «За мир
а -  и дружва». Все це зворушу-

вало, навіть граматична по- 
милка. Одразу встановилася 

якась дружня атмосфера, неве
личкий цей народ — мальтійці — 
викликає симпатії. Вони так уваж
но доглядають свій острів, що 
увесь він схожий на добре впо
рану грядку. Поверхня його дуже 
шпичакувата, зелений килим рос
линності прорваний, пошматований 
незчисленними каменями — вони 
й на обніжках, і обабіч асфальто
вих доріг, а більші — біліють і на 
нивах. Кажуть, що саме через оці 
природні надовбні гітлерівці не 
наважилися висадити сюди десант, 
хоча острів цей мав важливе стра
тегічне значення. Налітали, а стри
бати побоялись: мулько! Як
пам'ятка тих часів у соборі Моста
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Собор Моста

— одному з найбільших католиць
ких соборів Європи — стоїть авіа
бомба. Гітлеряки скинули її на со
бор у святковий день, коли там 
правилось і було кілька тисяч ві
руючих. Лише випадково фугаска 
не вибухнула...

У Палаці великих магістрів мож
на побачити іншу зброю: лицар
ські шоломи, кольчуги, списи, но
жі, мечі і навіть палиці. Стіни ви
соченного і довжелезного залу до 
самої стелі обвішані цими обла- 
дунками. Мальтійський лицарський 
орден порядкував на острові двіс
ті років. А потім — лицарі англій
ського імперіалізму. Тепер Маль
та — самостійна республіка, хоча, 
як сказав гід, і «під крилом Анг
лії».

Найбільше місто Мальти — її 
столиця Ла Валлетта нараховує 
двадцять чотири тисячі ^жителів. 
Це чисте, тихе місто розкинулось 
понад примхливо порізанимбе
регом, і численні бухти поділя
ють його на багато частин. Увесь 
острів усіяний містами, в яких 
проживає по двісті-триста чоло-

на Мальті.

вік. Вузенькі середньовічні вулич
ки заставлені кам'яницями почат
ку XIII століття — в них мешкають 
і тепер.

Саме слово «Мальта» означає— 
мед. Звичайно, не всім тут жи
веться з медом, молоді доводить
ся виїздити в пошуках роботи аж 
до Австралії, та все ж цей неве
ликий народ прагне зміцнити 
свою незалежність і йти вперед з 
іншими передовими народами. А 
це, звичайна річ, можливо лише в 
умовах миру. Виступи мальтійців 
за мир зворушували нас до гли
бини душі. І отой чоловік з фанер
ним щитом у порту, і інший, що з 
дружиною і маленькою донькою 
підходив до, нас* на набережній, 
тиснув руки (дружина^ і дівчинка 
також) та все повторював по- 
російському:

-гг За мир и дружбу! За мир и 
дружбу! *

Ми відповідали щиросердно:
— За мир і дружбу!
! оченята в маленької мальтійки 

поблискували радістю.

Я

ВСЕ СВІТУ
ЗРУЧНІСТЬ. Англійська 

фірма, що виробляє бро
ньовані жилети для захис
ту від куль, так рекламує 
свою продукцію: «Броньова
ний одяг має також ту пере
вагу, що його не доводить
ся прасувати!»

НЕОБХІДНЕ ДОПОВ
НЕННЯ. Поруч з вивіскою 
автомобільної школи в Мі
лані висить ще одна — ад
вокатської контори. На ній 
можна прочитати: «Учень
автомобільної школи! Одер
жуючи посвідчення на пра
во водіння автомобіля, ти 
маєш одночасно подбати й 
про свою духівницю. Це не
обхідне доповнення до шо
ферських прав. Поради з 
цього приводу подаємо 
швидко й дешево!»

ЗАХІДНЕ САМООБСЛУ
ГОВУВАННЯ. В універма
гах та магазинах самооб
слуговування в ФРН щоро
ку ловлять не менше 60 ти
сяч злодіїв. Тут навіть під
рахували, що коли б поща
стило ліквідувати крадіжки, 
то ціни в універмагах мож
на було б знизити на 10—15 
процентів.

ЖІНОЧА ПРОФСПІЛКА. 
В англійському місті Рідін- 
гу засновано першу жіночу 
профспілку Великобританії. 
Спілка має намір боротися 
за повне рівноправ'я жінок 
в оплаті праці. Головою жі
ночої профспілки обрано 
чоловіка — лейбориста Біл
лі Тома.

ЗООСАД У КВАРТИРІ. 
Один полісмен з Баткомба 
(Англія) пообіцяв двом літ
нім жінкам, які потрапили* 
у вуличну аварію і були 
приставлені до лікарні, по
турбуватися про їхніх хат
ніх тварин. Коли полісмен 
увійшов у будинок потерпі
лих, йбго зустріли 75 собак, 
ЗО котів, 12 качок, 8 курей, 
5 кіз та один заєць.

2 ВСЕСВІТІ?, І7



Рештки стародавньо? ци
вілізації в горах Півден
ної Аравії. Район Гадра- 

маута.

і^ и і^  узька смуга Червоного 
моря. На півночі — Суе- 

цький канал, на півдні — Баб-ель- 
Мандебська протока, яку перети
нає мис з містом Аден поблизу. 
Англійських колонізаторів вигнали 
з Суеца, але тут, на південному 
виході з Червоного моря, вони 
тримають свою військову базу з 
портом, де чатують авіаносці та Загальний вигляд порту 

Аден.

інші бойові кораблі; з аеродрома
ми, словом, з усім потрібним, щоб 
мати можливість перерізати кому
нікації між Середземним морем 
й Індійським, океаном.

Та не лише військові споруди 
можна побачити в Адені й на йо
го околицях. Увагу привертає й 
великий нафтоперегінний та наф
тоочисний завод. Ще б пак — 
сусідні країни — Йємен, Оман, 
Кувейт — багаті на нафту, а її 
пахощі притягають до сёбе західні 
монополії із силою воїстину 
страшною. І від цієї «сили тяжін
ня» найбільшого лиха зазнає, зви
чайно, місцеве, корінне населен
ня, яке піддається жорстокій екс
плуатації, страждає від голоду, 
епідемій, скніє в безпросвітній 
темряві.

У Південній Аравії досі існує 
феодалізм, на всю країну нара
ховується лише' коло десяти лі
карів: один на 80 тисяч населен
ня. В середніх школах навчаєть
ся тільки 500 учнів. Основне за
няття тубільців — примітивне ско
тарство, а в оазисах вирощують 
просо, каву та деякі’ інші куль
тури. На узбережжі розвинуто ри
бальство. І цей середньовічний 
уклад співіснує з модернізованою 
колонією-містом Аден, що через 
нього ведеться велика транзитна 
торгівля нафтою, вугіллям, бавов
няними виробами. Залізниць у кра
їні немає, проте аеропорти і морсь
кий порт працюють з великим на
вантаженням.

А були часи, коли Південна 
Аравія належала до найрозвине
ніших і найпередовіших країн 
Близького Сходу. Тут існувала 
власна письменність з алфавітом 
на 29 знаків, власна цивілізація. 
Рештки древньої матеріальної 
культури південних арабів і сьо
годні можна побачити у віддале-



На кожному кроці — вій- 
ськові патрулі.

них місцевостях країни. Та в шос
тому сторіччі нашої ери сталася 
згубна катастрофа: єдину греблю 
великої іригаційної системи, яка 
живила вологою Південну Ара
вію, було зруйновано, і країна за
лишилася майже без води. Пере
важній більшості тубільного насе
лення довелося тоді переселити
ся до Африки. І коли через сто 
років сюди прийшли північні ара
би, вони побачили тут лише жалю
гідні рештки стародавньої лівден- 
ноарабської культури.

Минали віки. І от до Південної 
Аравії простяглися жадібні пазурі 
англійського імперіалізму. Спо
чатку країна привертала увагу сво
їм вигідним стратегічним поло
женням, потім колонізатори вирі
шили зробити її транзитним пунк
том і одним із центрів нафтопе
регінної промисловості. Уже в 
середині XIX сторіччя Аден, як 
і Мальта, Гібралтар, Суец, Сін
гапур, став одним із опорних 
пунктів британського імперіаліз
му на Близькому Сході.

Англійці запровадили в країні 
суворий колоніальний режим. Ді
ючи за «класичним» принципом

Нафтоперегінний завод в 
Адені.

«поділяй і владарюй», вони по
стійно розпалювали ворожнечу 
між султанами та шейхами і на
в’язали тубільцям свою нічим не 
обмежену владу.

Лише після другої світової вій
ни в країні росте національно- 
визвольний рух. Почалося з по
встання окремих племен, а з 1950 
року в країні стали створюватися 
політичні партії. В самому Адені, 
який нараховує близько 100 тисяч 
мешканців, в 1962 році виникла 
Народна соціалістична партія, ба
зою для неї стала перша в місті 
профспілка. Партія послідовно 
виступає проти англійського па
нування.

Часті повстання в султанатах, 
партизанський рух у країні, проти 
якого англійцям доводилося за
стосовувати танки і, зрештою, не
відворотне падіння старої колоні
альної системи в усіх частинах 
світу змусили імперіалістів вдати
ся до різних маневрів. Вони утво
рили так звану Федерацію Пів
денної Аравії, що грунтується на 
союзі між арабськими феодальни
ми правителями й їхнім господа

рем — Великобританією. Під ке
рівництвом англійського верхов
ного комісара діє маріонеткова 
рада, 11 членів котрої із 23 про
сто призначаються самим верхов
ним комісаром.

Федерація стала слухняним ви
конавцем чужої волі. Але проти 
неї піднялися загони народних по
встанців. Вони самі називають 
себе «червоними вовками». Ця 
назва пішла від червоного кольо
ру південноаравійських гір й імі
тації вовчого виття, яким вста
новлювали між собою зв’язок ок
ремі загони.

Визвольна армія діє нині в де
сяти різних районах країни, її за
гони налічують по 20—ЗО чоловік 
кожен, здебільшого вони озброє
ні трофейними рушницями. Проте 
керує цими дрібними загонами 
єдиний центр.

Колонізатори збільшили кіль
кість військ у Південній Аравії до 
45 тисяч чоловік. Почалися ка
ральні походи проти місцевого на
селення. Англійська авіація в ок
ремі місяці робила щодня по 
14—15 нальотів на беззахисні мі
стечка й села. Цю жорстокість 
і кровожерливість можна порів
няти хіба що з гітлерівською по
літикою «випаленої землі» або з 
тим, що роблять тепер у В’єтнамі 
американські агресори.

Проте жодні жертви не змуси
ли народ Південної Аравії здати
ся на милість колонізаторів. Анг
лійці заявляють, що в 1968 році 
нададуть країні незалежність. Во
ни, звичайно, мають намір зали
шити тут маріонетковий уряд із 
феодальних властителів, який бу
де слухняно виконувати їхні ве
ління. Все гарячішим стає під но
гами англійських імперіалістів су
хий грунт Південної Аравії. В краї
ні утворено тепер Народний 
фронт визволення, який очолив 
боротьбу проти колонізаторів.

Загін народно-визволь
ної армії.



Л О Р К А

В Н О В И Х  П Е Р Е К Л А Д А Х
Лірика Федеріко Гарсії Лор

ки якнайтісніше поєднана з 
музикою. І то не лише в зов
нішній спосіб, не тільки тому, 
що багато його поезій мають 
назви народнопісенні — романс, 
баладилья, петенера, солеа, ма- 
лагеиья; не тільки тому, що та
кі назви він дав цілим своїм 
збіркам: «Поема глибокого
співу» (Cante jondo), «Циган
ський романсеро» (збірка романг 
сів); і, нарешті, не лише тому, 
що переважній більшості його 
поезій властива пісенна інтона
ція, настанова на спів. Суть 
криється глибше — лірика 
Лорки позначена рисами певної 
таємничості, недомовленості, 
невиразності. Вона чарами сло
ва, як музичний твір — звука
ми, створює настрій, з великою 
інтенсивністю апелює скорше 
до емоцій, ніш до логіки. Якщо 
ліричний вірш взагалі дуже 
важко переказувати «своїми 
словами», то щодо поезій Лор
ки це взагалі неможливо; коли 
такий переказ непотрібний в 
усіх випадках, то надто шкідли
вий він тут, тут він перетво
рився б у найгрубішу профана
цію. Навіть романс, який в 
іспанській фольклорній тради
ції був віршем сюжетним, ска
зати б, ліроепічним (як балада 
в європейській романтичній 
поезії), — навіть він у Лорки, 
якщо не зовсім втрачає сюжет, 
то в усякому разі цей сюжет 
відступає на другий план. 
А. Гелескул, що в передмові до 
російської збірки лірики Лорки 
(1965) дуже переконливо й 
красномовно доводить цю му
зичну сутність поезії Лорки, 
пише так: «Віршована тканина 
романсу нагадує музичний су
провід якоїсь невиразно накрес
леної трагедії, і саме це зму
шує нас, читаючи, якоюсь-то 
мірою ставати поетами». Цікаво, 
що чогось подібного, отакої са
ме : «співтворчості» вимагали 
від читача поети — теоретики 
символізму — Малларме, Вяч. 
Іванов.

Звичайно, той, хто читає пое
зії Лорки, збагачує своє уявлен
ня про Іспанію. Але збагачує, 
ясна річ, не фактами, не ма
льовничими деталями, не побу
товими рисами. Якщо цього не 
вимагають від лірики взагалі, 
навіть від лірики більш «прозо
вого» типу, то тим паче не слід 
шукати цього в поезії Лорки. 
Хто вступає в поетичний світ 
Лорки, тому відкривається ні
бито внутрішній образ Іспанії, 
певні особливості психології її  
народу, певні риси іспанського 
національного характеру, зокре
ма, скажімо, те «відчуття жит
тьового трагізму», що про нього, 
як про специфічно іспанське 
явище, писав колись Мігель 
Унамуно, та говорив про нього 
і сам Лорка. Поезія Лорки — 
трагічна поезія. Смерть часто 
гостює в його віршах. Навіть 
специфічно іспанську кориду ми 
сприймаємо у Лорки в супрово
ді мотиву смерті: вміщене в
цьому числі нашого журналу в 
перекладі Є. Дроб’язка «Голо
сіння за Ігнасьйо Санчесом Ме- 
хіасом» (між іншим, похоронне 
голосіння — також фольклор
ний жанр) — це оплакування 
загибелі прославленого тореадо
ра. Трагічними спалахами осяя
ний і весь «Циганський ромаи- 
серо» (М. Лукаш у своєму пе
рекладі воліє писати «Циган
ський баладник», вважаючи, що 
це приступніше неіспанському 
читачеві, бо термін «романс» у 
нас вживають в іншому значен
ні, ніж в іспанській історії лі
тератури). Зрозуміло, не слід 
думати, що відчуття життьового 
трагізму — якась іманентна 
психологічна риса: його поро
джує і розвиває саме життя 
народу,' історія його. Цей тра
гізм — то часом відчуття соці
альної дисгармонії, суспільної 
несправедливості. Було це від
чуття — і при тому дуже заго
стрене — і у Лорки: недаремно 
саме в такому аспекті сприйма
ли й сприймають його прослав
лений «Романс про іспанську 
жандармерію».

* * *

Поезія Лорки — це явище й 
просте, і одночасно дуже склад
не. За творчістю цього поета 
стоїть багата і різноманітна пое
тична традиція. Говорячи про 
музичну основу поезії Лорки, я 
вже згадував про зв'язок її з 
іспанською народною музикою. 
Але й у словесному, літератур
ному розумінні одним з джерел 
поезії Лорки був іспанський 
фольклор. Треба навіть точніше 
сказати — фольклор Андалузії, 
південної частини Іспанії, звід
ки поет походив, і де більше, 
ніж в будь-якій іншій, місцево
сті в Іспанії, іспанська народно
поетична стихія зливалася з 
впливами мавританськими. Та 
Лорка не був звичайним про
довжувачем або тим паче на
слідувачем цієї фольклорної 
традиції. Одна з найсвоєрідні
ших особливостей його лірики 
— це органічне, єдине в своїй 
неповторності злиття народно
поетичних джерел з напрямка
ми нової європейської поезії. 
Лорка добре знав її, зокрема 
французьких символістів. Не 
обминув він і сучасного йому 
сюрреалізму. Щоправда, і для 
ускладненості образу, і для не
сподіваності асоціацій Лорка 
знаходив опору не тільки в но
вітній європейській поезії, а й 
у класичній літературі своєї 
батьківщини. У творчості ви
значного іспанського поета Луї- 
са де Гонгори (1561 — 1627) 
можна знайти чимало такого-, 
що потім довелося наново від
кривати європейським поетам 
XIX і XX ст. А Лорка, як ві
домо, був захопленим читачем 
і шанувальником Гонгори. І на
віть більше, — саме іспанська, 
зокрема андалузька, народна 
цоезія з ї ї  «бездонними і ледве 
приступними глибинами» (слова 
біографа Лорки Г. В. Лоренца) 
має в собі немало таких яскра
во-примхливих образів, що де
кому можуть видатися за чисті
сінький «модернізм». Загалом 
кажучи, традиційного в поезії
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Лорки більше, ніж то моше ви
датись на перший погляд. Таке, 
приміром, трактування темати
ки релігійної чи біблійної, пере
несення в циганське оточення 
трьох архангелів, зокрема бла
говісника Гавриїла, або біблійної 
історії Давидового сина Амно- 
на,— хіба це не в дусі народ
ного іконопису чи навіть обра
зотворчого мистецтва Ренесан
су? Але могутня поетова інди
відуальність, не спиняючись на 
традиційному, не обмежуючись 
ним, іде тим самим шляхом да
лі, вписуючи нову сторінку в 
світову поезію.

* * *
Мене колись дуже вразила 

розмова про Лорку з одним на
шим досить відомим літерато
ром, автором кількох віршова
них збірок. Він допіру прочитав 
свіжу ще тоді російську збірку 
віршів Лорки 1960 року й зди
вувався, чим це так захоплю
ються в ньому молоді поети. 
Лорка видався йому надто 
штучним, крученим, захоплення, 
на його думку, було удаване, 
це тільки данина літературній 
моді, бо такі вірші «українсько
му серцю нічого не промовля
ють».

Може, до цієї естетичної об
меженості частково — але тіль
ки частково! — спричинились 
переклади? Українських в нас 
майже не було. У російській 
збірці 1960 р. поруч з нечислен
ними дуже добрими зразками 
було немало сирового і аморф
ного. Кожного великого поета 
перекладати дуже важко, а Лор
ку, може, особливо, — надто 
він своєрідний, незвичний для 
нас навіть у своїй традиційно
сті. Не одразу були знайдені 
способи відтворення його верси
фікації. Зокрема вражала глу
хота перекладачів на традицій
ні в іспанській поезії асонанси 
замість рим. Дехто заступив їх 
точними римами (щоб вірші бу
ли як у всіх), дехто просто не 
звертав на них уваги, перекла
даючи білим віршем. На цій 
підставі Корнелій Зелінський 
інформував читача, плутаю
чи білий і вільний вірш, що 
«іспанські народні романси, як 
відомо, неримовані. І знамени
ті «Романсеро» Федеріко Гарсії 
Лорки, який використовує на
родну іспанську ритміку, втіле
ні у форму так званого вільно
го, неримованого вірша».

Відтоді відбулися чималі змі
ни: в російській збірочці 1965 р.

вміщено нові цікаві спроби — 
в першу чергу я маю на увазі 
переклади А. Гелескула. Дуже 
пожвавився інтерес до поезії 
Лорки й серед українських пе
рекладачів: чималу добірку йо
го віршів дав спершу (1964) 
«Жовтень», а минулого року — 
«Дніпро» і «Ранок». Перекла
дали різні люди, та й способа
ми різними: хто з оригіналу, 
хто з підрядника, під деякими 
публікаціями стоїть двоє пріз
вищ — того, хто робив підряд
ник і був, так би мовити, філо
логічним дорадником, і того, хто 
цей підрядник перевіршовував. 
Цей спосіб, до речі, широко 
вживаний у Чехословачч'ині, 
можна визнати як тимчасо
ве явище. Різні люди, різні ме
тоди, неоднакові наслідки. Кар
тина досить строката. Є перек
лади безпорадні, є і цікаві. На 
деяких, хоч вони зроблені й не 
з російської, помітна залеж
ність від російських перекладів 
— і в ритміці, і в лексиці. На
приклад, який-небудь «вербо
вий ціпок» (una vara de mimbre) 
в перекладах перетворюється на 
лозинку або прутик, бо в росій
ському перекладі маємо «гиб
кий прутик». Неприступність 
оригіналу часом позначається на 
перекладах скованістю та ма- 
нерністю лексики.

Але, враховуючи, що ці пере
клади — лише початкова ста
дія в роботі українських пере
кладачів над поезією Лорки, слід 
оцінити їх, як явище відрадне. 
Деякі вірші маємо вже в двох, 
а то й у трьох перекладах.

Звернення М. Лукаша до лі
рики Лорки—новий етап у при
своєнні українській літературі 
спадщини великого іспанського 
поета. Крім уміщеного в цьому 
номері «Циганського баладни
ка», М. Лукаш переклав повніс
тю збірки «Перші пісні», «Піс
ні», «Поему глибокого співу», 
«Тамаритянський диван» та 
кільканадцять віршів з різних 
інших збірок. Отож навіть кіль
кісно його праця набагато пере
важає дотеперішній доробок ук
раїнських перекладачів Лорки.

У своїй інтерпретації М. Лу
каш іде новими, самостійними 
шляхами. Фольклорна основа 
поезії Лорки спонукала його 
шукати стилістичних відповід
ників у нашій народнопісенній 
традиції, — на фольклор він 
орієнтується більше, ніж усі 
його попередники, і українські, 
й російські. Його переклад На
родний такою самою мірою, як 
оригінал. Але це не україніза

ція іспанського тексту, а тільки 
відтворення його фольклорної 
суті, — стилістичний такт і 
почуття міри ніде не зраджує 
перекладача. М. Лукаш вірний 
своєму принципові — перекла
дати всі важкі для перекладу 
місця, не пасуючи перед труд
нощами, знаходячи вихід у най
складніших випадках. Так, «Ro
mance de la luna, luna» («Романс 
про місяць, місяць») він зве 
«Балада про царівну-Місяців- 
ну». Таким способом збереже
ний ритмічний рисунок заголов
ку, і місяць (а це тут конче по
трібно) став істотою жіночого 
роду. Ім’я Preciosa (мила)наступ
ної балади він перекладає «Ми- 
лоданка», і це слово тичинин- 
ського гатунку якнайкраще від
дає семантику оригінального 
імення. Не боїться він точно 
відтворити і незвичний образ чи 
епітет уже не фольклорного ти
пу («Амнон хижий і конкрет
ний»). Тримаючись дуже бли
зько оригіналу, перекладач, 
проте, не копіює його. Часом 
він вносить дрібненькі деталі, 
відсутні в первотворі, але ви
тримані цілком в його дусі й 
тональності. От хіба тільки ци
ганське слово «чхавале» (люди, 
так цигани часом називають са
мі себе) трохи виходить за сти
лістичні межі оригіналу: до та
ких зовнішніх способів підси
лення циганського колориту 
Лорка не вдавався.

Іспанське віршування в осно
ві своїй силабічне. Але в кож
ній силабічній системі закладе
ні якісь елементи силабото- 
ніки. Отже, якщо шукати у 
нас відповідника восьмискладо- 
вику іспанських романсів (та й 
драм), то найбільше для цієї 
ролі підійде чотиристоповий хо
рей — більше, ніж улюблений 
ямб чи розхитаний паузник де
яких російських перекладачів. 
Хорей покладений і в основу 
Лукашевого перекладу. Проте 
перекладач не дотримує його 
педантично: ритмічна різнома
нітність і багатство оригіналу 
знаходить і в перекладі відби
ток у ритмічних перебоях, у 
спробі силабізації окремих ряд
ків. Ці експерименти заслугову
ють на всіляке визнання і під
тримку.

Та найголовніше усе-таки те, 
що переклад зроблений на
тхненно, з великим творчим 
піднесенням. Видатні поетичні 
твори й українською мовою ли
шаються зразками високої пое
зії. г. кочур,
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ФЕДЕРІКО ГАРС5Я Л О Р К А

ЦИГЯНСЬКИИ БЯЛЯДНИК

БАЛАДА ПРО ЦАРІВНУ-МІСЯЦІВНУ
Прийшла в кузню Місяцівна 
в серпанковім покривалі, 
хлопчик дивиться на неї —  
краса очі пориває.
Має білими руками, 
аж малому серце в’яне, 
вислоняє, грішна й чиста, 
тугі перса олив’яні.
«Тікай, тікай, Місяцівно, 
бо як вернуться цигани, 
накують із твого серця 
намиста й перснів багато». 
«Дай я, хлоню, потанцюю, 
бо як вернуться чхавале, 
ти з закритими очима 
лежатимеш на ковадлі». 
«Тікай, тікай, Місяцівно! 
Чуєш, тупотять бахмати?» 
«Ну-бо, хлоню, не топчись 
по білі моїй'крохмальній».

Битим шляхом скаче вершник, 
мов у бубон, в шлях бабаха, 
а вже в кузні малий хлопчик 
склепив віченьки, бідаха.

Гаєм їхали цигани, 
мусянджевії примари, 
очі мружили набакир, 
рівно голови тримали.

А в тім гаю пугач пуга, 
пугач пуга тоскно й жаско... 
Пливе небом Місяцівна, 
за руку держить хлоп’ятко.

В кузні туж, у кузні лемент, 
плачуть, голосять цигани, 
а царівну-Місяцівну 
повивають хмари, хмари.

МИЛОДАНБА Й ВІТЕР
Вибубнює Милоданка 
на місяці-тамбурині, 
ходить стежкою надвоє —  
по кришталю й по лаврині. 
Од баского ритму втікши, 
падає беззорна тиша 
там, де море б’ється в ніч, 
що за всі моря рибніша.
На горі, на верхогір’ї, 
кплять озброєні_гвардійц| —

білі вежі стережуть, 
де живуть пани англійці.
А морськії циганчата 
жартом кидають, дивіться, 
равликові халабудки 
і соснове яре віття.

* *  *
Вибубнює Милоданка 
на місяці-тамбурині.
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Як почув її, схопився 
вітер, левень незборимий 
Нагий святий Христофор, 
богославець юродивий, 
на циганку поглядає, 
гра на гайді невидимій.
«Дівчино, моя лелітко, 
дай піднять твою хламидку, 
розкрий перстам моїм древнім 
твого лона лазур-квітку!»

* * *

Кида бубон Милоданка 
і тіка —  стояти ні з ким... 
Вітрюган жене за нею 
із мечем полуменистим.
Море хмуриться прибоєм, 
блякнуть злякані маслини, 
квилять флейти темноти, 
бамка гонг гірського снігу.
Тікай, тікай, Милоданко, 
зловить тебе зелен вітер!

Тікай, тікай, Милоданко, 
близько вже несамовитий! 
То сатир огнеязикий, 
рясно зорями повитий.

*  *  *
Перелякана циганка 
вбігла-впала в кам’яницю, 
де живе англійський консул, 
вище за стрункі ялиці.
Потривожені тим криком, 
підхопились три гвардійці, 
на них чорнії шинелі 
і пілотки, як годиться.

Вже англієць Милоданці 
молока налив —  на, випий! - 
підніс чарку ялівцівки, 
та вона не хоче пити.
Плачучи, оповідає, 
що мусила натерпіться, 
а на крівлі лютий вітер 
рвав зубами черепицю.

Б І Й К А
У яру блищать навахи, 
альбасетські, гостролезі, 
грають у крові ворожій, 
ніби щуки-риби в плесі. 
Прикре світло картярняне 
вирізьбля на тлі зеленім 
силуети верхівців 
і їх коней тороплених.
На маслині суховерхій 
плачуть дві неньки старенькі, 
бійка лютим бугаєм 
на скелі осліп дереться.
Чорні янголи носили 
хустки і воду явлену, 
у них крила-криломахи, 
мов навахи гостролезі.
Впав з коня Хуан Антоньйо, 
покотився вниз по скелі, 
усе тіло у лілеях, 
лиш на скронях цвіт черлений.

На хресті вогненнім верхи 
в’їде він у браму смерті.

* * *
Пригнав слідчий в гай оливний 
з охороною своєю.
Кров слизюча сичить-стогне 
без’язикою змією...
«Ех, жандарми, це ви дармо, 
так із правіку ведеться...
Лягло четверо римлян 
і п’ятеро карфагенців».

* *  *
П’яний фігами і гамом, 
причвалав гарячий вечір, 
впав зомлілий, непритомний 
на різані ноги й плечі.
Чорні янголи літали 
при заході над землею, 
у них довгі, буйні коси, 
серця з мира і єлею.

СНОВІЙНА БАЛАДА
Я люблю тебе в зеленім. 
Зелен вітер. Зелен явір. 
Човен в морі смарагдовім, 
кінь у горах темноярих. 
Уперезана імлою, 
снить вона на верхнім ганку,

вся зелена, тіло й коси, 
очі —  дві срібляні склянки. 
Я люблю тебе в зеленім.
В місячнім циганськім чарі 
світ ще дивиться на неї, 
вона світу вже не бачить.



ь * * *
Я люблю тебе в зеленім.
Паморозі буйні скалки 
й сутінків соми сумирні 
шлях проторюють світанку.
Стара смоква тре повітря 
пагіллям своїм наждачним, 
а гора, крадлива кицька, 
агави шорсткі їжачить.
Та хто прийде? Звідки прийде?
Жде на ганку в тузі марній, 
вся зелена —  тіло й коси, 
про гіркеє море марить.

* * *
«Чуєш, дядьку, я зміняв би 
коня свого на цю хату, 
а сіделко на люстерко, 
а кинджала на цю плахту»
Я скривавлений прийшов 
з Козиного перевалу».
«Якби, хлопче, моя мога, 
я пристав би на ту плату, 
тільки я —  уже не я, 
моя хата —  вже не хата».
«Дядьку, я хотів би вмерти 
в ліжку, чесно і порядно, 
в стальнім ліжку, якщо можна, 
між голландських простирадел...
Та на грудях аж до горла —  
подивися, які рани!»
«На твоїм нагрудді білім 
три сотні маків багряних.
Кров дзюрить, аж наче пахне 
коло твого, хлопче, паса.
Тільки я —  уже не я, 
моя хата —  вже не хата».
«Пусти ж мене, коли так, 
хоч на той високий ганок.
Ой, пусти мене, пусти 
на зелений верхній ганок,

ЦИГАНКА В
Мовчать німо мирти й мури, 
мальви мають між трепіттям, 
а черниця молода 
вишива на п'яльцях квіти.
Сім пташок, сім різних барв 
облітують сірий світич, 
церква здалеку реве, 
мов ведмідь, що ліг горізнач.
Як же шиє, як гаптує, 
не гаптує —  чари дієї 
Хоче вдать на полотні 
фантастичні свої мрії.
Ох же й сонях! А магнолій 
цвіт —  у лентах, у шумисі!
А шафран який, а місяць 
на вівтарнім антимінсі!
П’ять цитрин на кухні поруч 
у сиропі сахаріє,

де бринять-струмують роси
покрізь місячний серпанок».

* * *
І побрались вони вгору 
на високий верхній ганок, 
позначали сліди кров’ю, 
призначали ще й сльозами.
В ближнім селищі покрівлі 
тремотіли ліхтарями, 
тисяча криштальних бубнів 
ранок ранили на грані.

* * *
Я люблю тебе в зеленім —  
зелен вітер, зелен явір...
Ішли вони двоє вгору, 
вітер волос їм кудрявив, 
горение у роті жовчю, 
віяв м’ятою, катраном.
«Ти скажи мені, мій хлопче, 
де гірка твоя коханка?
Вона ж, було, виглядала 
тебе з вечора до ранку 
(бодай була виглядала 
до останнього останку!)—  
свіжовида, чорнокоса, 
на оцім зеленім ганку!»

* *  *
На поверхні водозбору 
колихається циганка, 
все зелене —  тіло й коси, 
очі —  дві срібляні склянки.
На воді її тримають 
місячні дрібні оскалки.
Ніч така затишна стала, 
мов околишній майданчик, 
а у двері гупотіли 
п’яні, мов квачі, жандарми.
Я люблю тебе в зеленім.
Зелен вітер. Зелен явір.
Човен в морі смарагдовім.
Кінь у горах темноярих.

ЧЕРНИЦЯХ
п’ять настурцій, ран Христових, 
привезено з Альмерії.
Скачуть верхи два опришки 
в чорних очах у черниці, 
од глухих останніх лун 
аж ряса на ній рясниться.
А гляне на хмари, гори 
в далину, що ледве мріє —  
серце мліє в неї в грудях, 
серце з цукру й бразилії.
Ох, високая рівнина —  
двадцять сонць над нею висить 
Скільки річок прямовисних 
фантазія її виснить!
Та сидить, гаптує квіти, 
а знадвору сонце й вітер 
грають нехотя у шахи 
на рясних гратчастих вікнах.



ЧУЖА
...Да й у берег її завів я, 
за дівчину її мав, 
а вона була заміжня.
Була нічка петрівчана, 
весільної грали тіні —  
ліхтарі якраз погасли, 
а цикади заблимтіли.
Я торкнув їй сонні перса, 
як виходили за місто, 
і вони мені розкрились, 
мов дві китиці ряснисті. 
Накрохмалена спідниця 
ув ушу мені шамшіла, 
наче шовк шістьма ножами 
шматував хтось, що є сили. 
Верби звільна колисали 
безсріберне верховіття, 
і невговканими псами 
обрій гавкав із заріччя.

За ожинником колючим 
кинув я її горілиць, 
що аж коси буйнокосмі 
у вологу рінь урились.
Я ізняв із себе шарф, 
вона сукню і спідницю, 
я зняв ремінь з кобурою, 
вона штири шнуровиці.

НЕВІРНИЦЯ
Ніжніше ніжних конвалій 
оксамитилося тіло, 
ясніш ясного кришталю 
при зорях воно ряхтіло. 
Стегна полохко пручались, 
мов дві спіймані рибини, 
то кригою гоголіли, 
то жевріли жаром білим. 
Тої ночі я літав 
крізь провалля по привіллю 
на єдвабній кобилиці 
без стремен і без повіддя. 
Що вона мені шептала —  
не подоба говорити, 
та я знаю те, що знаю, 
я в цім ділі добре битий. 
Захлюскану й заласкану 
з берега її повів я 
світом, як мечі-лілеї 
люто краяли повітря.

Я повівся, як годиться, 
бо я таки щирий циган: 
дав на шитво їй шкатулу 
(хай потішиться, суціга), 
а кохатися не став, 
зради їй простить не зміг я, 
бо казала, що дівчина, 
а була уже заміжня.

БАЛАДА № 0  ЧОРНУ ТУГУ
Клюють півні темний обрій, 
ніяк сонця не знаходять; 
Самотина Горова 
із гори крутої сходить.
Пахне кіньми і тінями 
її тіло, лите з бронзи, 
груди, два курні ковадла, 
круглим жалем тужать-стогнуть. 
«Самотино, що шукаєш, 
чом блукаєш самотою?»
«Чом блукаю, сама знаю, 
що тобі до мого болю?
Я шукаю в цьому краї 
саму себе, свою долю». 
«Самотино, моє горе, 
коли кінь закусить повід, 
заженеться з гону в море, 
буйна хвиля,.його втопить».
«Не кажи мені про море! 
Проростає туга чорна 
на оливковій землі 
під зелений шепіт-гомін».
«Ти скажи, яка ж то туга, 
яка мукэ Невгамовна,

що з очей тобі сльозить 
гіркота терпка лимонна?» 
«Мечусь дома, як причинна, 
з тою тугою жалькою, 
волочаться долі коси 
і по кухні, й по алькову.
Все на мені з тої туги 
гагатом чорним холоне...
Ой, льолі ж мої ллянії, 
ой, макове моє лоно!» 
«Самотино! Вмийся біло 
жайвориною водою, 
собі серце заспокой, 
може, знайдеш свою долю».

Долиною співа річка, 
торочена бірюзою, 
квітчається новий день 
жовтим цвітом гарбузовим. 
Ой, туго, туго циганська, 
туго щира й одинока, 
туго досвітків далеких, 
туго схованих потоків!



СВЯТИЙ МИХАЇЛ
{ Г Р А Н А Д А }

Із високих ганків видно —  
горою, ген-ген горою, 
ідуть мули й тіні мулів, 
на них соняхи вагою.
В ущелинах їхні очі 
ніч безкрая криє млою, 
а в повітряних рукавах 
десь хрустить зоря солона.

Небо, все у білих мулах, 
заплющує ртутні очі —  
певно, сутіням тривожним 
спокій серця дати хоче.
А вода береться льодом, 
щоб не було водопою, 
вода п’яна, розхристана, 
горою, ген-ген горою.

Михаїл святий, оздобний* 
із дзвіниці, мов з покою, 
стан показує свій гожий 
і з світичів литий пояс.

Цей приручений архангел 
опівдня і опівночі 
сердиться, бува, як пух, 
і, як голуб той, буркоче.
Він співає в вітражах 
ефебом ночей зальотних,

не крином благоухає, 
а модним одеколоном.

* * *
На узмор’ї хвилі-кралі 
танцюють дует балконів. 
Місяць ронить долу аїр, 
здобувається на тони.
Ідуть дівки-гранадянки, 
ідучи лузають сонях, 
у них зади круглі й скриті, 
мов планети в зорних тонях. 
Ідуть пишні кавалери, 
ідуть дами, всім відомі, 
чорні з туги за минулим 
тим маєвим, соловйовим.
І єпіскоп превелебний, 
що давно стемнів на очї, 
править месу обоюдну —  
чоловічу і жіночу.

* * *
А Михаїл лежить тихо 
на дзвіниці, у покої, 
в своїх ризах златоглавих, 
у мережанім хітоні.

Михаїл, світил державець, 
непарних чисел володар, 
мріє в красі берберійській 
лементу і веж дозорних.

СВЯТИЙ РАФАЇЛ
(КОРДОВА)

ї

їхали сліпі ридвани 
в очеретяну прилуку, 
де шліфують мляві хвилі 
римську статую безруку. 
Сплів те все Гвадалквівір 
у криштальні візерунки, 
де й квіток тремкі платівки, 
і високих хмар відлунки. 
Діти тчуть та знай співають 
про життя омани тужні 
коло тих старих ридванів, 
що зблукались у ноктюрні. 
Та Кордова не впадає 
од містерій тих у стуму, 
бо хоч сутінки і зводять

димову архітектуру, 
мармур стверджує тужаво 
чисту й ясну свою думу. 
Понад арками стрункими 
сірий вітер віша струї, 
блискучими пелюстками 
тонка бляха їх гаптує.
Міст замислений доносить 
десять гомонів Нептуна, 
в пролом муру утікає 
з тютюном своїм тютюнник.
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Одна риба у воді, 
що дві Кордови кантує —  
одну добру, комишасту,



другу строгу і культурну.
На березі роздяглись 
хлопці, з вигляду байдужні, 
учні Товія благого 
чи Мерлінові підручні. 
Поринають вони в річку 
спитать рибу, ради шутки, 
що їй краще —  з вина квіти, 
чи з підповні парашути?
Та карась, що вир золотить, 
а мармур вбирає в смуток,

вчить їх мудрощів колони, 
що самотньо вік вікує. 
Мавризований архангел 
у цяцькованій кошулі 
на мітингу хвиль хитючих 
шукав шуму й люлі-люлі.

*  * *
Одна риба у воді, 
дві Кордови, дві красуні —  
одна, струнка, рветься в небо, 
друга розтеклась на струмні.

СВЯТИЙ ГАВРИЇЛ
(СЕВІЛЬЯ)

І

Юний красень, гейби ясень, 
крутоплечий та високий, 
личко —  яблучко на свиді, 
сумноустий, винозорий, 
тонконервий, палкосердий, —  
по вулиці пустій ходить.
В ритмі молитов жалобних 
сандалі його шеврові 
толочать нічне повітря, 
мов жоржини чи левкої.
Не зрівняються із ним 
ані пальми на узмор’ї, 
ані царі-вінценосці, 
ні мандрованії зорі.
А як голову ісклонить 
та на груди маймурові, 
ніч шука рівнину й другу —  
впасти перед ним навкольки.
І заводять спів гітари 
в честь архангела святого, 
що на верби горить серцем, 
мотилів по струнці водить. 
«Гавриїле, дитя плаче, 
плаче в матерній утробі, 
не забувай, архангеле, 
що циганський плащ на тобі!»

І!

Молода циганка Рада, 
як веселка у лахмітті, 
розчахнула двері настіж —  
із вулиці рине світло.
То архангел Гавриїл 
усміхався їй лелійно, 
правнук древньої Хіральди 
ніс небес благовоління,

В гаптах його камізельки 
коники цвірчать сп’янілі, 
а всі зорі серед ночі 
дзвіночками задзвонили. 
«Гавриїле, моє серце 
три радощі прохромили, 
своїм сяйвом розвив єси 
на виду моїм жасмини». 
«Радуйся, циганко Радо, 
смуглолице моє диво! 
Вродиш сина: буде легінь 
понад легіт уродливий». 
«Гавриїле мій святенький, 
золотенький мій Гаврильцю! 
Та де ж тебе посадити, 
хіба в квіти-чорнобривці?» 
«Радуйся, циганко Радо, 
веселко моя в лахмітті!
Твій син буде родимкою 
й трьома ранами примітний». 
«Гавриїле мій святенький, 
солоденький мій Гаврильцю! 
Я вже чую —  в мене в грудях 
молочні бурлять криниці». 
«Радуйся, циганко Радо, 
мати многим поколінням! 
Гордо сяють твої очі, 
мов харцизи грають кіньми».

У лоні дитя заграло, 
а Рада рада, радіє: 
тонюсінький голосочок 
лебедика лебедіє.

Святий Гавриїл у небо 
побравсь по сяйній драбині, 
а зорі в літеплі ночі 
безсмертниками рябіли,

Я



ЯК УЗЯТО АНТОНЬЇТА КАМБОР’Я 
ПО ДОРОЗІ ДО СЕВІЛЬЇ

Антоньйо Торрес Ередья, 
з діда-прадіда Камборйо, 
до Севільї на кориду 
із ціпком іде вербовим. 
Смаглий, мов зелений місяць, 
іде браво, хоч поволі, 
в’ються кучері лискучі, 
нависають аж на брови.
По дорозі рвав лимони, 
узяла його охота, 
кидав жовті кульки в воду, 
поки стала щирозлота.
Десь отак напівдорозі 
під гіллястим осокором 
патрулюючі жандарми 
обскочили його колом.

* * *
День поволі йде на спадень, 
взявши вечір на горгопки, 
полосує, мов тореро, 
море, ріки і потоки.
Гай оливний жде вже ночі 
із-під знаку Козерога, 
дмухнув вітер по горі 
на конику вороному.

ЯК ПОМЕР АІ
Загучали гуки смерті, 
де шумить Гвадалквівір, 
заглушили, предковічні, 
гвоздиковий буйний цвіт.
Він у чоботи гвоздив їх, 
наче вепр іклив хортів, 
він скакав халяндри в бійці, 
мов запінений дельфін.
Він ворожою крівлею 
заросив свій кармазин, 
та в чотири кинджалюги 
вороги його взяли.
Коли зорі в сірі води 
гострі кидали списи, 
коли снились бузів’ятам 
левкойові прапорці, 
гомоніли гуки смерті, 
де шумить Гвадалквівір.

* *  *
«Антоньйо Торрес Ередьє, 
ти Камборйо з синіх гір, 
смаглий, мов зелений місяць, 
гвоздиковий буйний цвіт, —  
хто убйв тебе, признайся, 
де шумить Гвадалквівір?»
«То чотири побратими, 
мої рідні вороги,

Антоньйо Торрес Ередья, 
з діда-прадіда Камборйо, 
йде між п’ятьма трикутками, 
кинувши ціпок вербовий.

Ех, Антоньйо, хто ти й що ти? 
Якби справді був Камборйо, 
п’ять фонтанів кров'яних 
цвіркнуло б перед тобою! 
Який з тебе батьків син, 
який у біса Камборйо? 
Перевелись ті цигани, 
що самі блукали в горах! 
Старі ножі харалужні 
притрусив ледачий порох...

* *  *
Увечері о дев’ятій 
повели його в холодну, 
а жандарми на отуху 
лимонадну пили воду.
Увечері о дев’ятій 
узяли його в закови, 
а ніч вороно лисніла, 
наче крижі лошакові.

) КАМБОРЙО
вони важили на мене, 
на сап’янці дорогі, 
вони заздрили на мене, 
на сріберні дукачі, 
на це личко, замішане 
на мигдалю й аличі».
«Гей, Антоньїто Камборйо, 
тобі б тільки до цариць! 
Смерть твоя вже за плечима, 
ти Пречистій помолись».
«Гей, Федеріко Гарсіє, 
біжи стражників поклич!
Мов тонка сояшничина, 
вже мій стан переломивсь».

Хлянув кров’ю раз і вдруге 
та й у профіль занімів.
Живий таляр Неповторний —  
карб загублено навік. 
Прийшов янгол невиспаний, 
під голови підмостив, 
прийшов другий, натомлений, 
лампадоньку засвітив.
Як чотири побратими 
вернулися в батьків двір, 
одбриніли гуки смерті, 
де шумить Гвадалквівір,



СКОНАВ З ЛЮБОВІ
«Що там сяє, що блискоче 
у високих коридорах?» 
«Зачинімо, сину, двері, 
вже нерано, північ скоро». 
«Все горять чотири свічки, 
хоч і як заплющуй очі». 
«Десь ті люди чистять мідь, 
ти заснув би, мій синочку».

* *  *

Хворий місяць-недобір 
часникове срібло ронить, 
жовтим вежам обережно 
шевелюрі жовті робить.
Ніч трясеться з переляку, 
б’ється в засклені балкони, 
бо за нею з хижим гвалтом 
пси женуться незнайомі. 
Пахне десь вином чи йодом 
за дверима в коридорах.

*  * *
Вологий плавневий вітер 
і старечий журний гомін 
колихали тріпотливо 
полуночі рваний полог.
Вже поснули бики й ружі, 
тільки там, у коридорах, 
ярились чотири свічки, 
мов Юр святий змієборець.

БАЛАДА ПРО
Самото моя невгавна!
Очі мої і коневі 
не сплять з вечора до рана 
і не дивляться в той бік 
світової панорами, 
де спокійно відпливає 
сон тринадцятьма човнами.
Мої очі бистрі й гострі, 
джури пильні, неоспалі, 
все наставлені натомість 
на метали та на скали, 
де моє безжильне тіло 
ворожить на мерзлі карти.

*  *  *

Густі струмені-бики 
хлопців буцали, шпиряли, 
що купались в молодиках 
рогів їхніх кучерявих.
На ковадлах лунатичних 
молотки всю ніч співали, 
на вершника й на коня 
безсоння біле кували.

Сумні жінки-долинянки 
кров кидали мужню, добру, 
тиху кров квіток на зріз, 
і терпку з крутого боку. 
Старі жінки-бережанки 
заридали під горою 
у безвихідну хвилину 
змінй варти без паролю.
Ніч така квадратна й біла 
в цих палатах монотонних! 
Серафими і цигани 
грали на акордеонах. 
«Слухай, мамо, як умру, 
проведи мене до схову 
та бий сині телеграми 
од заходу аж до сходу».

* * *
Сім криків, сім бризок крові, 
сім маків снотворних чорних 
бліки місячні загусклі 
роздробили в срібний порох. 
Забурхало десь там море 
невгамованих прокльонів, 
а в них руки одрізані 
і вінці квіток червоних.
Небо грюкало дверима, 
сварилося з хмурим бором, 
світло хлипало, тужило 
у високих коридорах.

ВИВОЛАНЦЯ
* * *

Дев’ятнадцятого червня 
було сказано Амаргу:
«Рубай уже, коли хочеш, 
в дворі в себе олеандри. 
Намалюй хреста на дверях, 
підпиши ім’я на пам'ять, 
бо кропива з бугилою 
проросте на твоїм рам'ї, 
а сире вапно у п'яти 
уп'ється тобі голками.
Те здіється в темну ніч 
у магнітних горах карих, 
де п'ють струмені-бики 
очерети в сонних марах.
Замов дзвони і свічки, 
навчись руки складать навхрест, 
навикай студеним дихать 
у металах та у скалах, 
бо як мине два місяці, 
уберуть тебе у саван».

* # *
Святий Яків у повітрі 
марев'яним мечем маше,
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млосна тиша вихлинає 
із небесного піддашшя.

*  * #
Дев'ятнадцятого червня 
розплющив очі Амарго, 
дев'ятнадцятого серпня 
їх розплющував намарно.

Сунув вулицями люд 
поглядіть на виволанця, 
самота його безруха 
в німі мури уп'ялася. 
Непорочно білий саван 
римського різкого плану 
прямокутними штрихами 
давав смерті рівновагу.

БАЛАДА ПРО ІСПАНСЬКУ ЖАНДАРМЕРІЮ
Чорні, чорні, чорні коні, 
чорні цокоти-підкови.
Плями на плащах блищать 
то чорнильні, то воскові. 
Черепи тупі свинцеві, 
їх не проймуть зроду сльози, 
шкуратяні тугі душі 
їдуть, їдуть по дорозі.
Там, де пройдуть, де проїдуть 
ці горбаті ночоброди, 
темна гумова мовчанка 
та піщаний острах родить.
Де захочуть, там і пройдуть, 
з голови снують пустої 
астрономію непевну 
неозначених пістолів.

* * *
Ой, циганське славне місто! 
Прапори на кожнім розі, 
місяць жовтий, як гарбуз, 
і черешні у сиропі.
Ой, циганське славне місто, 
не забуть тебе ніколи!
Місто мускусу і муки, 
вбране в вежі червінькові.

* *  *
А як темна ніч упала —  
ой ви ночі-переночі! —  
кували в кузнях цигани 
сонця, стріли і дзвіночки. 
Добивався у всі двері 
поранений кінь бездомний. 
Скляні півні обізвались 
у Хересі Прикордоннім.
Із-за рогу-невгадаю 
голий вітер шпарко скочив
у ту ніч, у ту срібніч--
ой ви ночі-переночі!

*  *  *
Божа мати й святий Йосип 
погубили торохтьола, 
все шукали тих циган, 
де то їхня воля гола?
Божа мати виступає 
у спідниці грезетовій, 
мов алькальда того пані, 
і в коралях мигдальових. 
Святий Йосип іде, має 
рукавами зелен-шовку,

а за ним Педро Домек 
і три царі із востоку.
Мов безклекітний лелека, 
марив місяць на підповні, 
пласкі дахи заливали 
тьмяні ліхтарі й корогви.
А безклубі танцівниці 
плачуть в люстрах смарагдових. 
Тьма й вода, вода і тьма 
над Хересом Прикордонним.

* * *

Ой, циганське славне місто, 
прапори на кожнім розі!
Погаси зелене світло, 
бо вже їдуть ночоброди.
Ой, циганське славне місто, 
не забуть тебе ніколи! 
Розхристане, розпатлане 
на безморім видноколі...

* * *
їдуть, їдуть по два в ряд, 
близько місто вже святкове.
В патронташах шарудять 
безсмертники світанкові, 
їдуть, їдуть по два в ряд, 
одкидають тіні строгі.
Для них небо —  то вітрина, 
де виблискують остроги.

* * *
Необачне сонне місто 
двері множило нарозтвір, 
як нагрянули жандарми, 
некликані лихі гості.
Всі годинники спинились, 
а коньяк у бутлях добрий 
прикидався листопадом, 
щоб не збуджувать підозри.
З дахів знялась круків зграя, 
флюгери сполохав обшук.
Шаблі тнуть тужавий вітер, 
а копита його топчуть.
Ось уже й старі циганки 
біжать поночі наспбтич, 
ведуть коні, несуть гроші —  
чи то злодію не здобич?
Пнуться вулицями круто 
плащі чорні, зловорожі,
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лиш вихри стрижуть за ними, 
мов холодні леза ножиць.

* *  *
А при брамі Вифлеємській 
всі цигани вже у зборі. 
Святий Йосип поранений 
мертве дівча в саван горне. 
Настирливі карабіни 
знай дірявлять шатро ночі. 
Божа мати циганчатам 
кладе зоряні примочки.
А жандарми сунуть, сунуть, 
сіють полумінь довкола, 
в огні шквариться живцем 
фантазія юна й гола.
Онде Роза Камборівна 
сидить, стогне* на порозі, 
її груди од рубан і 
перед нею на підносі.

Он іще біжать красуні, 
навздогін метляють коси, 
розпукають у повітрі 
порохові чорні рози.
А коли череп'я крівель 
лягло долі, мов покоси, 
припала зоря рум'яна 
раменом на камінь косий.

*  *  *
Ой, циганське славне місто! 
Даленіють чорні коні 
по тунелю безгоміння, 
а тебе поймає пломінь.

Ой, циганське славне місто, 
не забуть тебе ніколи!
Грою місяця й пісків 
світиш ти на моїм чолі.

ПЛОДИ БОННСЬКОЇ 
ОСВІТИ. Один західноніме
цький журнал провів серед 
тутешньої молоді анкету з 
різними запитаннями про 
В’єтнам. 29 процентів опи
таних, юнаків і дівчат, не 
могли відповісти на запи
тання, де розташований 
В’єтнам. 12 процентів опи
таних вважають, що він 
знаходиться десь у Півден
ній Америці. Проте 60 про
центів учасників анкети зая
вили, що Сполучені Штати 
у тому самому В’єтнамі 
«захищають свободу і демо
кратію»...

БРАВІ БРАТЦІ. 90-річ- 
ний житель Верони (Італія) 
колишній артист цирку Ту- 
ліо Секундо гучно відсвят
кував день свого народ
ження. Він є молодшим 
серед дванадцяти братів 
Секундо, які, всі як один, 
прибули на це свято.

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ. В од
ному великому салоні жіно
чих капелюшків у Нью- 
Йорку відкрито бар з ви
віскою «Для чоловіків на
ших шановних покупниць», 
а рекламна об’ява закли
кає:

«Чоловіки! Поки ваші 
дружини вибиратимуть і 
примірятимуть нові капе
люшки, ви можете у нас 
випити склянку віскі або 
пива. Годі нудитися!»

ОСТАННЯ НАДІЯ. Чи
новники з міністерства фі
нансів Малайзії гарячково 
шукають засобів хоч якось

поліпшити фінансове ста
новище держави, оскільки 
бюджет країни зазнав пов
ного краху. Вони тепер 
встановили великий штраф 
за... поцілунки на вулиці та 
в інших громадських міс
цях. Автор нового закону 
пояснив: «Це наша остання 
надія...»

ВИРОБНИЦТВО І АМУР.
Текстильна фабрика в Ха- 
тінохе (Японія) відкрила 
власну матримоніальну кон
тору. Спричинився до цього 
той факт, що на фабриці, 
де працюють майже вик
лючно жінки, спостерігала
ся велика плинність робо
чої сили: робітниці виїзди
ли до інших міст, сподіваю
чись знайти собі там чоло
віків. Новоутворена матри
моніальна контора має до
помагати жінкам одружу
ватися в Хатінохе, не зали
шаючи роботи на фабриці.



ТРИ ІСТОРИЧНІ БАЛАДИ

МУКИ СВЯТОЇ ОЛАЛЬЇ
і

МЕРІДСЬКА ПАНОРАМА

Вулицею кінь чвалує, 
кінь басує довгохвостий, 
а старі вояки римські 
куняють чи грають в кості.
Мінервине середгір'я 
випручує віття голе, 
вода нависом золотить 
строгі скелі гострочолі.
Ніч лежача і ледача
зорі мружила безносі,
щоб світанок розступився —

II

МУКИ
Гола флора пнеться вгору 
хвилюватими щаблями.
Консул каже принести 
тацю для грудей ОлальТ.
І уже зелені вени 
джереляться їй з горлянки.
Стать її тріпоче, б'ється, 
ніби пташка-полонянка.
І вже долі без ладу 
підскакують руки втяті, 
хочуть скластися хрестом 
в безголовому благанні.
А на зрізах на червоних, 
де груди щойно стояли,

провалилась би вже досі.
Де-де чулися блюзнірства, 
гребінь їх гукав червоний.
Діва праведна стогнала, 
аж кришталь крушив той стогін. 
Точилися на точилі 
ножі люті й гаки гострі.
Загув бугай в очереті, 
а Меріда під горою 
квітчалася нардом свіжим 
та ожиною густою.

небеса дрібненькі видно 
і молочнії канали.
А на спині кущі крові 
вибуяли тисячами, 
противляться вогням-лезам 
вологими стовбурцями.
І руді центуріони, 
загартовані стократи, 
підіймаються на небо, 
дзвонячи у срібні лати. 
Гримлять мечі, ревуть гриви 
у пасійному хоралі, 
а консул несе на таці 
груди димлені Олальї.

ПЕКЛО Й  СЛАВА

Сніг хвилястий спочиває. 
На древі висить Олалья. 
Чорнить сіверке повітря 
голизна її вугляна.
Ніч напружено блищить. 
На древі мертва Олалья. 
Десь міста каламарі

вивертають іспотайна. 
Манекени сніжне поле 
вкрили чорними рядами 
і плачуться на каліцтво 
безгучними голосами.
Та вже сніг ізнов посипав, 
убілилася Олалья —
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шкулькі нікельові ПІКИ 
покірно в боки приймала.
Сяє в спаленому небі 
хранильниця із дарами 
між гирлами річок синіх

\ сірими солов'ями. 
Трісли шиби мальовані! 
Біла світиться Олалья, 
херувими й серафими 
вопіяли їй: «Осанна!»

як дон ПЕДРО ДОЛІ ШУКАВ
(БАЛАДА 3 ЗАТОНАМИ)

Селами, містами 
мандрував дон Педро. 
Ой, як же він плакав, 
горював як ревно!
На коню безгнуздім 
їхав іздалека,

шукав хліба й ласки, 
а то річ не легка. 
Питалися в вітру 
всі вікна стихенька, 
чом так гірко плаче 
той рицар-сердека?

ЗАТОН ПЕРШИЙ
Під водою 
потекли слова.
Над водою 
два місяці, два.
Один в річці купається,

другий в небі нетямиться. 
На березі хлопчик:
«Ну, ще тріньки|
Брязни, ноче, 
у тарілки!»1 ДАЛІ

У чужодальнє місто 
приїхав наш дон Педро, 
те місто злотом сяє, 
кругом буяють кедри. 
Любистки, розмайрини... 
Чи я не в Вифлеемі? 
Блищать дахи плескаті,

а хмари мов різьблені. 
Скрізь вулицями арки.
Дві баби й дід аж древній 
із срібними лампадами 
назустріч дону Педру. 
Тополі кажуть: «Ні».
А соловей: «Непевно».

ЗАТОН ДРУГИЙ
Під водою А у плавнях комишастих
потекли слова. свідки-привиди, що знають все до дна.
Над гладінню водяною Як на деку од гітари,
райські птиці і заграва огнева. сон безчулий наплива.

І Д А Л І
Дорогою гладкою 
дві баби й дід аж древній 
із срібними лампадами, 
ідуть на цвинтар темний.
Ідуть вони, аж бачать —  
серед шафрану й терня 
змордований лежить 
кінь дона Педра.
Таємний голос вечора

ЗАТОН
Під водою 
залягли слова, 
замулилась

в небесну блеяв темінь, 
а одноріг відсутності 
зламав свій ріг об кремінь.. 
Здаля великий город 
горить огненно, 
а з-під землі чийсь голос 
квилить непевно.
На півночі є зірка, 
на півдні потопельник.

ОСТАННІЙ
пісенька жива, 
а дон Педро бородою 
в баговинні колива.

З BCECBIPv 33



ТАМАРА fl АМНОН
Над безводною землею 
місяць плавле нетерпляче, 
літо в розповні яриться, 
тигром рика, огнем паше. 
Бринять струни металеві 
над дахами-черенями, 
із долини тонкорунно 
блеє вітер кучерявий.
Земля спрагла виставляє 
репані болючі рани 
і здрига, як припече 
білий жар ЇЇ голками.

* * *
Дивне марилось Тамарі —  
птахи в горлі щебетали 
під промісячені цитри 
й прохолодливі тимпани.
Нагота ЇЇ струнка, 
віта пальмова одрадна, 
просить снігу на живіт, 
а на спину хочби граду.
На терасі голим-гола 
спів, мов сон, снує Тамара, 
в ногах її п’ять голубок, 
мов п'ять видихів туману. 
Амнон, хижий і конкретний, 
все глядів на неї з башти, 
чресла пінилися спорзно, 
борода дихтіла сласно.
Нагота її сліпуча 
простяглася на терасі, 
уста бринять непритомно, 
мов стріла в них уп'ялася.
Амнон дивиться на місяць, 
що так низько й кругло плава —  
Тамарині пружні перса 
вимальовує уява.

* * *
Амнон десь аж о четвертій 
ліг у себе на кроваті, 
по покою в неспокою 
очі шастали крилаті.
Щільне світло десь там села 
піском бурим закидає 
чи винурює на хвильку 
корали троянд і далій.
У криниці вода мліє, 
у глеках росте мовчанка.
На стовбурі моховитім 
співа кобра-наочарка.
Амнон стогне у ліжниці 
між холодних простирадел, 
дрижаками, як плющем,

тіло тіпає гаряче.
До притихлого покою 
тихо увійшла Тамара, 
мов Дунай розлився смутно, 
скаламучений громами.
«Зітри, сестро, мені очі 
ти світанням ненастанним, 
фібри серця мого тчуть 
плетиво до твого стану».
«Годі, брате, не цілуй, 
бо мені аж плечі в'януть, 
наче оси й вітерці 
в них гудуть двома роями».
«О Тамаро, твої груди 
то дві рибки, дві принади, 
в твоїх пучках чути шепіт 
нерозпуклої троянди».

* * *
Уже коні в царських стайнях 
на сто горел заіржали.
Сонце відрами линуло 
на винні лози тужаві.
Він пірвав її за коси 
і хітон їй роздирає, 
і по білій чистій мапі 
течуть літеплі корали.

* н* *
Що за рейвах, що за галас 
над високі знявсь палати!
Зарясніли скрізь кинджали 
і розхристані халати.
Риплять сходи тонко й тоскно, 
раби снують, наче мари.
Ходять толоки і м'язи, 
тільки хмари в небі стали.
Круг Тамари лементують 
дівчата її циганки 
та збирають, ридаючи, 
вінка мученого капки.
Червоніють білі плати 
у зачинених кімнатах.
Гомін лагідного ранку 
мінить риби й винограддя.

* # *
Гвалтівник несамовитий 
Амнон верхи утікає, 
з мурів мурини понурі 
стріли наздогін пускають.
А коли вже од копит 
всі чотири луни згасли, 
узяв ножиці Давид 
і обрізав струни з арфи.

З  іспанської переклав 
Микола ЛУКАШ

34



ГОЛОСІННЯ

ЗА ІГНАСЬЙО САНЧЕСОМ МЕХІАСОМ

Моїй любій подрузі Енкарнасьйон 
Лопес Хульвес

1. Удар рогом і смергпЬ
Це було о п'ятій точно.
Било п'яту пополудні точно.
Біле простирало вніс хлопчина 
О годині п'ятій точно.
Приготована з вапном кошовка 
О годині п'ятій точно.
А все інше —  смерть лиш, смерть

сама лиш
О годині п'ятій точно.
Вітер підхопив шматочки вати 
О годині п'ятій точно.
Скло і нікель всюди всіяв окис 
О  ГОДИНІ П'ЯТІЙ т о ч н о .
Бій почавсь в голубки й леопарда
0  годині п'ятій точно.
1 стегно враз рогом розпороло 
О годині п'ятій точно.
Зазвучала басова струна
О годині п'ятій точно.
Задзвеніло миш'яком та димом 
О годині п'ятій точно.
Скрізь на перехрестях юрби тиші 
О годині п'ятій точно.
Бик оскаженілий —  серце вгору 
О годині п'ятій точно!
А коли вже сніжний піт наблизивсь 
О годині п'ятій точно

І арену заплямило йодом 
О годині п'ятій точно.
Смерть яєць поклала повну рану 
О годині п'ятій точно.
О годині п'ятій точно.
Било п'яту пополудні точно.
Дошка в катафалку ліжком стала 
О годині п'ятій точно.
Свист кісток і флейт у нього в вухах 
О годині п'ятій точно.
Рев бичачий по чолу у нього 
О годині п'ятій точно.
Зацвіла агонії веселка
0  годині п'ятій точно
1 прийшла іздалека гангрена 
О годині п'ятій точно.
Сурми ірису в паху зеленім
0  годині п'ятій точно.
1 сонцями спалахнули рани 
О годині п'ятій точно.
Від людей вітрини забряжчали 
О годині п'ятій точно.
О годині п'ятій точно.
Ой, яка страшна година п'ята! 
Сталось це о п'ятій пополудні!
Стало тоскно о годині п'ятій!

2. Пролита кров
Щоб мені її не бачитьі
Місяцеві щоб устати!
Щоб не бачить на арені 
Крові смілої Ігнасьйо!
Щоб її не бачить!
Навстіж на все небо місяць, 
Табуном стоять тумани,
Чуйно сіра спить арена,
Верби навкруги обстали.
Щоб її не бачить!
У мені горить ця згадка!

Білині жасмінів юних 
Ви про те розповідайте!
Щоб її не бачить!
Світу давнього корова 
Тужним язиком лизала 
Морду крові, що зненацька 
По арені розтеклася.
І ревли бики з Гвісандо \

1 У місцевості Гвісандо знайдено рештки викоп
них биків.
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Древні півмерці-півкамїнь,
Як в утомі два століття 
Землю толочать ногами.
Ні.
Щоб її не бачить!
Ніс тягар своєї смерті 
Вгору сходами Ігнасьйо.
Він шукав ясний світанок, —
Тої ночі не світало.
Він шукав чіткий свій профіль, -  
Сни уводили в оману.
Він шукав свій образ гарний, —  
Кров свою знайшов пролляту. 
Не примушуйте, щоб глянув! 
Щоб не відчувати струмінь,
Що біжить дедалі млявіш, 
Струмінь той, який фарбує 
Перші лави та спадає 
На вельвет і на шкурянки 
Безлічі людей у спразі.
Хто гукнув мені дивитись?
Не примушуйте, щоб глянув!
Не спустив свого він зору,
Як побачив роги рядом. 
Скам'яніли тільки очі 
В матерів одвічним жахом.
І лише на дальні полонини 
Втаємниченими голосами 
Розповідано бикам небесним, 
Тим проводирям блідих туманів. 
Він усіх значних севільців 
Перевищив у відвазі, —
Не було такого серця,
Не було й такої шпаги.
В нього, як ріка левина 
Чудодійна сила грала, 
Мармуровим сяла торсом 
Мальовнича його вправність.

В андалузькому він Римі 
Видававсь обличчям гарним, 
Сміх же нардом напували 
І дотепність, і завзятість.
Як боями жив, тореро!
Як жив горами, горянин!
Як колосся ніжне пестив!
Як в сідло любив упасти!
Як кохався він в росинці!
Як сліпуче грав на святі!
Як останню бандерилью 
Темряви зустрів звитяжно!
Та він спати ліг навік.
І зелений мох і трави 
Черепа криваву квітку,
Наче пальці, розсувають.
Кров та випливає, заспівавши; 
Заспівавши змор'ями й лугами, 
Ковзаючи по рогах замерзлих, 
Зносячися без душі на хмари, 
Натикаючись на безліч мисів, 
Мов язик широкий і печальний, 
Щоб створить калюжу смертних 
Де Гвадалквівір тече зірчастий. 
О, той білий мур іспанський!
О, той чорний бик страждання! 
О, ті вени солов'їні!
О, та люба кров Ігнасьйо!
Ні!
Щоб її не бачить!
Щоб не стало чаш вмістити, 
Ластівок —  її ковтати,
Ні морозу —  взяти льодом,
Ні в лілеях потопання,
Скла, пісень, —  запнути сріблом. 
Ні.
Я її не хочу бачить!!

3. Наявне тіло
Цей камінь —  лоб у зморшках, де сновидіння стогнуть, 
І без річок зміястих, без зимних кипарисів.
Цей камінь —  проста спина, що тягне час довічно,
З деревами в риданнях, із зорями й стрічками.
Дощі мчать сірі —  бачу —  і падають на хвилі,
Дірками вкриті руки знімають із благанням,
Щоб їх та не впіймало простягнуте каміння,
Не поламало б членів і не ввібрало б крові.
Жаднйй збирає камінь насіння та вологу,
Скелети ластівчані та присмеркові вовчі,
Не дасть, проте, кристалів, чи полум'я, чи звуків,
Арени лиш, арени, безстінні лиш арени.
На камені простертий Ігнасьйо благородний.
Умер він. Що з ним стало? Погляньте на обличчя;
Смерть сіркою блідою усе його натерла,
І голова чорніє, немов биколюдина.

болів,
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Умер він. І дощами наповнивсь рот розкритий, 
З легень шаленим вихром вирвалось повітря, 
Любов вщерть налилася сльозами сніговими 
І гріється на горах, на дальніх полонинах.
Навіщо тут розмови? Мовчання тут і тління. 
Лиш тіло перед нами у запаху важкому.
Ясна ця форма вчора дзвеніла солов'ями, 
Сьогодні ж у суцільних уся в дірках бездонних.
Хто савана торкнувся? Брехлива всяка моваї 
В кутку ніхто не плаче і співу не заводить, 
Острогами не коле та не жене гадюки.
Не хочу я нічого, крім розтулити очі 
Й побачити це ж тіло, та тільки не в спочинку.
Людей я хочу бачить із голосом суворим,
Які вуздою коней приборкують і ріки,
Людей я хочу бачить, які дзвенять скелетом, 
Співають ротом повним і кремінців і сонця.
Тх бачить тут я хочу. Леред оцим камінням.
І перед цим ось тілом із пусткою в легенях, 
Я хочу, щоб ці люди мені, вказали .вихід*
Як лицаря звільнити з важких кайданів смерті.
Я хочу, щоб вказали, мов річку, голосіння, 
Щоб у туманах ніжних текло в широкім вітрі, 
Щоб річкою Ігнасьйотілив тілом скам'янілим, 
Не чуючи сопіння бичачих лютих ніздер.
Щоб річка загубилась, як у кругу арени,
У місяці, що з себе вдав лагідне ягнятко,
Щоб річка загубилась у риб'ячій мовчанці, 
Вночі, у білих хащах в а ж к и х  стверділих димів.
Не хочу, щоб хустками лице йому запнули, 
Щоб він звикав до смерті, захованої в ньому. 
Ти не вчувай, Ігнасьйо, гарячого ревіння,
Ти спи, злітай, спочинь. Отак вмирає й море!

4. Відсутня душа
Тебе не знають бик, і смоква, й коні,
І мурашва біля твого порогу.
Тебе не знають ні маля, ні вечір, —
Це через те, що ти умер назавжди. 
Тебе не знають ні скелясте пасмо,
Ні чорний той атлас, що тлієш в ньому. 
Тебе не знає твій німотний спогад, —
Це через те, що ти умер назавжди.
Із слимаками, з гронами туманів,
Із снігом в горах знову прийде осінь, 
Але в твій зір ніхто не схоче глянуть, —  
Це через те, що ти умер назавжди.
Все —  через те, що ти умер назавжди, 
Як всі мерці, що землю полишили,

Як всі мерці, що їх тут забувають 
На звалищах поміж собак подохлих.
Тебе не знають... Ні! Тебе співаю, 
Оспівую лице вродливе й мужнє,
Твою високу зрілість у науці,
Твою жагу до смерті, уст утішність, 
Журбу в твоїх веселощах сміливих.
Чи буде зйов, чи вже не буде знову 
Ще андалузця з долею такою?
Оспівую твою красу й стогну я, 
і вітер вторить з тугою в оливах.

З іспанської переклав 
Євген ДРОБ’ЯЗКО.
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Того дня на обід були макарони. Сусіда 

Ольджі, той самий великий красень, який міг 
любити всіх жінок одразу, з'їв дві повні мис
ки, крім того, ще й величезний шмат хліба, 
але голоду не вгамував.

—  Ніяк не можу наїстися досхочу, —  скар
жився він Ольджі.

Голод його був давній і міцно сидів у ньо
го в шлунку. Недоїдання нашаровувались 
одне на одне, як бруд у міських нетрях. 
Ольджі сам пережив такий голод в страшні 
воєнні і післявоєнні роки. Але для деяких 
людей життя завжди або війна, або після
воєнні злигодні.

Раптом чоловік із завжди голодним шлун
ком знову заспівав:

—  Чурі, чурі, чурі —  цілий рік, кохання 
чудесне, коли хочеш, я тобі його подарую.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 5, 1967 р.

—  Ти що робив у Сіцілії? —  Спитав Оль
джі.

—  Нічого. Бродяжив, просто бродяжив»
—  А в Асті хто в тебе є?
—  Нікого.
—  В Асті хоч добре вино. Чому ти не жи

веш в Асті?
—  Та я не тамтешній. Я народився в Лон

доні.
Ольджі перехотілося розпитувати його 

далі. Йому доводилося мати справу і з лю
дьми ненормальними, з напівбожевільними, 
симулянтами і з справжніми божевільними. 
Що тепер робити? Він ліг на койку. З гучно
мовця полилася танцювальна музика. Стра
шна какофонія дратувала Ольджі. Його 
сусіда заснув.

Цілу годину передавали цю страхітливу 
музику. Коли гучномовець замовк, Ольджі 
з полегкістю зітхнув. Йому бракувало музи
кальної культури і, очевидно, й музикально
го смаку. До Бетховена він був байдужий, а 
пісеньки любив. Щодо цього Ольджі був 
справжній італієць. Він усе знав і про Ніллу
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Н іц ц і, і про Міну, і про Мільву. Пісеньки 
Мільви йому страшенно подобалися, хоч він 
здавна був закоханий в Ліз. Саме ця чудова 
актриса, вродлива і нещасна жінка, прихо
дила до нього ночами. Не кожної ночі: щоб 
викликати її, потрібно було створити належ
ну атмосферу, здійснити особливий підготов
чий обряд. Це й було солодке безумство 
Ольджі.

—  Прогулянка! —  сказав тюремник.
Ольджі вагався: іти чи ні? Йому набридло

дивитися на всі ці фізіономії, такі схожі одна 
на одну, слухати розмови, які відгонили зло
чином і тюрмою. Та що робити в оцій смер
дючій камері? Якби він мав бінокль, усе 
було б інакше. Він міг би дивитися на вули
цю, забути самого себе і все, що навколо, 
міг би почувати себе щасливим. Щастя було 
зовсім поруч. Треба лише простягти руку, 
щоб схопити його, але воно було недосяж
не, бо один злий скнара не давав картону* 
а другий —  лейкопласту.

Та Ольджі знав, що майже завжди в жит
ті буває саме так.

Він пішов на прогулянку, ходив по всіх 
двориках, сподіваючись побачити білявого 
молодика, але того ніде не було. Тоді його 
зацікавив дуже високий молодий німець із 
страшними ногами —  він був босий, обличчя 
рожеве, ніжне, як у дівчини. Хто його зна, 
яка буря викинула його у Марассі!

Німець сидів на землі, обхопивши руками 
коліна, і, усміхаючись, відповідав на пропо
зиції —  очевидно, абсолютно непристойні —  
іншого в'язня. Тут-таки прогулювався жено
подібний флорентієць. Він був напрочуд 
гарний, бездоганно гарний, та ось він засмі
явся, зачувши жарт одного з своїх супутни
ків, і Ольджі побачив страшний беззубий 
рот, рот старої вуличної повії.

Ольджі вийшов з дворика. В сусідньому 
дворі він знайшов собі розвагу. Там були 
молоді іспанці, на вигляд —  моряки, які, 
видно, збунтувалися або якось ще виступи
ли проти режиму Франко. (Ольджі ненавидів 
деспотизм, і йому, романтикові, хотілося 
думати, що саме так і було). Він знав іспан
ську мову і міг би поговорити з ними, почу
ти від них останні новини про справжнє 
становище у франкістській Іспанії. (Хоч Оль
джі і вважав, що знає про Іспанію цілком 
досить, аби мати свою тверду думку). Та як 
поговорити з ними без усіх оцих набридли
вих і обмежених людей?

— Заспівай, чоловіче! —  звернувся до 
іспанця волохатий і веселий житель Лігурії, 
схожий на мавпу. —  Заспівай, ми ж знаємо, 
що ти добре співаєш!

Іспанець, якого улещував волохатий, був 
середній на зріст, молодий, серйозний і гор
довито скромний. І всі інші були такі самі, 
юдягнені в ясно-сині штани, темні сорочки,

приблизно такі ж на зріст, серйозні і гордо
вито скромні.

—  Заспівай, Пабло! —  звернувся до нього 
один з його товаришів. —  Недобре відмов
ляти, коли тебе отак просять.

—  Але ж las guardias !,— заперечив Паб
ло.

Той знизав плечима: мовляв, хай собі, що 
нам до них.

! Пабло заспівав. Співав він справді добре. 
Усі почали аплодувати, в тому числі й Оль
джі, який раптом відчув, що хтось поплескує 
його по плечу. Він обернувся.

—  Старий розбійнику!
—  Паскуале!
Вони обнялися. Обоє були трошки звору

шені. Познайомилися вони п'ять років тому 
на острові Прочіді. Вони були ровесники, 
мали щось спільне у вдачі, мали відсидіти 
однакову кількість років і тому відчули 
спершу взаємну симпатію, потім побратали
ся, хоч інтелектуально Паскуале дуже від
ставав од свого побратима.

—  Що ти робиш тут, старий розбійнику?
—  Слухаю, як він співає.
—  Я хочу сказати: чому ти в Марассі?
—  Транзитом. їду в Салуццо. А ти як сюди 

потрапив?
—  Мені, друже, довелося добре таки по

боротися, щоб мене перевели до Генуї. На
решті, завдяки двом депутатам, одному 
сенаторові, графині і промисловцеві з Генуї, 
який має родича кардинала, це було зроб
лено. Кажуть, що тюрма всюди однакова, 
але це, звичайно, дурниця. Є тюрма і тюр
ма, ти сам це знаєш. Тут можна жити. А крім 
того, я в одному місті з моєю родиною, 
кожної неділі бачу дружину, дітей.

Паскуале задоволено засміявся.
—  Я зву їх дітьми!.. Тітіні сімнадцять років, 

і вона схожа на Мерілін, а Бруно уже вісім
надцять, він вродливіший за містера Першо
го Красеня Світу. Коли батьки, вродливі,* діти 
теж виходять вродливі!

Паскуале хвалився недаремно: уродже
нець Катанії, він був справді гарний мужчи
на; високий атлет з прекрасним хвилястим 
волоссям і вогненними очима. Про його 
дружину Ольджі знав,,що вона з Генуї і теж 
дуже гарна.

Паскуале потягнув його до виходу.
—  Ти куди мене ведеш? —  спитав Ольджі. 

—  Мені хочеться побалакати з цими іспан
цями. Вони, мабуть, комуністи або анархісти.

—  Дай їм спокій, вони фашисти. Були в 
ресторан^ не хотіли платити, зачіпали офіці
анток, побили люстри... Ходімо до мене в 
камеру, я хочу показати тобі фотографії 
моїх дітей.. Та що з тобою, про що ти дума
єш? Такий самий як і був, слова з тебе не 
витягнеш! 1

1 Варта (ісп.). *
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-— Зате інші базікають більш ніж досить.
Дорогою в четверту секцію усі, кого вони 

зустріли, запобігливо віталися з Паскуале.
—  Ти зробився поважною персоною, —  

зауважив Ольджі.
—  Я той самий Паскуале з Катанії,—  по» 

сміхаючись відповів той, —  хоч тепер зали
шив справи й живу на проценти з капіталу. —  
Відчини двері! —  скомандував він тюремни*- 
кові.

—  Зараз,—  відповів той.
Камера Паскуале скидалася на вітальню. 

Над головою біля койки, вкритої гаптованим 
покривалом, мов королівський катафалк, 
височіло щось на зразок маленького олтаря 
під балдахіном, а на ньому серед штучних 
квітів —  фотографії: святе сімейство Паску
але.

—  Ну, скажи, правду я говорив? Моя доч
ка —  викапана Мерілін, а син —  король 
вроди!

Діти Паскуале були просто здорові, вго
довані молоді люди, тільки й того. Але бать
ки завжди вважають, що їхні діти найкращі 
в світі.

— А це моя Аурелія. Фотографія Зовсім 
недавня. Ну, хто їй дасть більше тридцяти? 
Вона свіжа, а тіло у неї туге, як тоді, коли ми 
тільки одружилися.

Він жадібно і дзвінко поцілував фотогра
фію.

—  Красуня!.. Я закоханий в неї, як у перші 
дні. І вона також. Коли б ти прочитав, які ми 
листи пишемо одне одному! А побачення!.. 
Вона тепер не приводить дітей, вони зава*- 
жають нам.

Паскуале зітхнув і поставив фотографію 
вродливої і жагучої дружини на місце, яке 
їй і належало. Він спохмурнів, очевидно, 
його мучили ревнощі. Це було неминуче.

—  Тобі пощастило, Паскуале,1— сказав 
Ольджі.

—  До біса таке щастя! —  вилаявся той.—  
Я мушу відсидіти двадцять років, а ти ка
жеш, що мені пощастило.

—  Тут багато таких, хто відбуває такий 
самий строк, але без будь-яких вигід.

—  Це правда. Аурелія добре порядкує в 
магазині —  у нас свій магазин тканин, —  от
же, мені не доводиться сушити собі голову 
над тим, як прогодувати сім'ю. А її брат 
Альчесте дбає, щоб діти дістали освіту. І син 
і дочка вступають до університету, їхнє май
бутнє забезпечене. А чого тільки мені не 
довелося робити, починаючи з п'ятнадцяти
річного віку, щоб якось прохарчуватись!.. 
У Альчесте діла добре йдуть. Він хоче від
крити нічне кабаре. Та чого ж ми стоїмо, 
сідай. —  Паскуале вказав на ослін. —  Зараз 
я тебе почастую чимось смачним.

— Не треба, Паскуале! Ти ж знаєш, я не 
прихильник спиртного.

—  Та це не горілка, а лікер, божий нек
тар, .Паскуале хотілося показати, що він 
знається хоч на чомусь. —  Ну, що ти за лю
дина: не п'єш, не куриш, навіть до смачної 
їжі не дуже ласий. Навіщо ж ти живеш?

Паскуале, розмовляючи, витягнув з-під 
ліжка пляшку.

—  Стрега. Якби ти знав, чого мені кошту
вало, щоб ця пляшечка потрапила сюди. 
Навіть уявити важко.

Він налив, але дуже ощадливо. Ольджі 
вже забув, коли востаннє пив щось подібне. 
Солодке тепло розлилося по всьому тілу. 
Він цмокнув язиком.

—  То добре, що ти не любитель випити! 
—  насмішкувато сказав Паскуале. —  Бо ще, 
чого доброго, всю пляшку видудлили б!

Він обережно сховав пляшку під ліжко. 
Ольджі раптом пригадав, що йому було по
трібно і чого він не зміг дістати. Адже Па
скуале легко роздобуде йому все це.

—  Паскуале, мені треба трошки картону і 
кілька сантиметрів лейкопласта.

—  Добре, що тобі не знадобився місяць.
Він тут-таки покликав прибиральника:
—  Агов, іди-но сюди, злодюжко!
Прибиральник прибіг, готовий слугувати.
—  Я вас слухаю, синьйоре Паскуале.
—  В коморі лежать картонні коробки, 

принеси мені найбільшу.
—  Одну хвилинку.
Прибиральник повернувся з великою кар

тонкою.
—  Ця годиться? —  спитав Паскуале.
—  Годиться, —  відповів Ольджі.
— А тепер лейкопласт. Піди до Амедео і 

візьми у нього два метри лейкопласта. Ска
жи йому, що для мене.

Вони помовчали, не знаючи, що ще сказа
ти один одному. Тепер, коли Ольджі мав 
обидві дорогоцінності, йому хотілося швид
ше піти. Паскуале теж чекав, щоб його ста
рий друг пішов: коридором двічі майнув 
начальник варти і підморгнув йому, очевид
но, накльовувалося якесь вигідне діло.

—  Прощавай, Паскуале! —  сказав Ольджі.
—  Прощавай, Ольджі! —  відповів Паску

але.

25
До перевірки —  о п'ятій —  часу лишалося 

обмаль, і Ольджі, переборовши радісну не
терплячку —  йому кортіло одразу ж взятися 
за виготовлення «бінокля»,—  вирішив поче
кати. Вечерю уже рознесли, і Ольджі знав, 
що після перевірки о п'ятій двері будуть за
чинені до дев'ятої години вечора.

Та ось пройшла і перевірка: тюремники
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постукали по гратах, порахували в'язнів і, 
замкнувши двері, пішли.

— Добрий вечір! —  сказав їм услід Оль
джі.

Йому було радісно думати, що ось зараз 
вгн порушить статут, зробить щось недозво- 
лене, матиме заборонену розвагу. Він швид
ко скрутив картон руркою і склеїв його лей
копластом, потім обернувся до сусіди:

—  Чи знаєш, хто такий Галілео Галілей?
—  Десь я чув це ім'я, —  відповів здоро- 

зань.
—  Це той упертий тип, що винайшов бі

нокль, інструмент, якому астрономія завдя
чує своїм розвитком.

Здоровань знизав плечима. Ольджі сказав 
йому:

—  Галілео Галілей —  це я.
Той байдуже підвівся з койки і сів на уні

таз.
—  Не віриш? —  насмішкувато спитав Оль

джі. —  Скоро я тобі покажу Місяць.
—  Дай мені шматок хліба.
—  У мене нема.
—  Дай мені сигарету.
—  Теж нема. Та я й не курю. Хіба тобі ні

хто не казав, що курити шкідливо?
—  Чому ти не повісився? —  сказав здоро

вань. —  Коли ти не даси мені хліба, я на... 
тобі під ліжко.

—  Спробуй тільки! Я тобі дам такого про
чухана, що коли зараз твій ніс дивиться на 
захід, то я поверну його на схід. Я четверту
вав жінку, а з найсмачніших шматочків зро
бив гуляш і з'їв. Ти зі мною не жартуй.

Ольджі добре знав, як треба розмовляти 
з божевільними; він і сам був трошки боже
вільний.

Виготовляючи свій «бінокль», Ольджі на
свистував легкі й грайливі мелодії, бо ро
бота давала йому втіху. Він припасував 
трубки так, щоб вони входили одна в одну, 
подивився їх на світло; поверхня була рівна. 
Залишалося тільки вставити скельця, розміс
тивши їх уздовж діоптричного стрижня. 
Ольджі витягнув скельця з потаємної схо
ванки на своєму тілі. Ось уже п'ять років ці 
скельця у нього, і він беріг їх, як дорогоцін
ний скарб. Щоб одержати їх, щоб мати змо
гу заплатити за них, Ольджі цілий рік пра
цював у мокрому підвалі в'язниці, виготов
ляючи солом'яні покришки на пляшки.

Ольджі виліз на койку, визирнув у вікно. 
Тепер далекий світ живих наблизився до 
нього, перестав бути таємничою реальністю, 
забороненим раєм. Рай чи пекло, хіба не все 
одно, це ж був світ, життя! Важило тільки те, 
що за стінами тюрми було життя, і що Оль
джі хоч якось міг прилучитися до нього.

Насамперед він оглянув великий будинок 
навпроти, найближчий. П'ятиповерхова бу
дівля, але перші два поверхи закривав тю

ремний мур-. В кожній квартирі був балкон, 
на кожному балконі завіса’ яку легко можна 
піднімати і опускати. На вікнах були вікон
ниці, огидні герметичні віконниці, не кращі 
за «намордники» ;На вікнах тюрми.

І все-таки будинок випромінював радість: 
свіжопофарбований фасад, архітектурні оз
доби, людський дух, легкий і невидимий, як 
зітхання, але живий, який свідчив, що в бу
динку люди, якщо навіть зараз їх і не видко. 
Хто сховався від гарячого сонця або щось 
робив всередині квартири, хто виїхав кудись 
у справах, на роботу, дб моря або в тіняві 
парки*

Але, очевидно, скрро дім прокинеться. 
ВІДЧИНЯТЬСЯ ВІКОННИЦІ/ піднімуться вже НЄг* 
потрібні фіранки, у вікнах покажуться жінки, 
на балкони вийдуть гратися діти. І Ольджі 
зустріне їх привітом: ласк-аво прошу, синь
йоре життя!

Він пересунув бінркль праворуч, дё стоя
ли старі будинки; але вони, здавалося, од
верталися від людей, усвідомлюючи свою 
непривабливість, соромлячись кривих вікон. 
Такі будинки ховають у собі всілякі таємниці, 
які важко вирвати у них. З цього боку був 
край видимого світу, обмеженого рамою 
тюремного вікна. А згори світ був обмеже
ний небом.

Ольджі пересунув бінокль ліворуч. Верф 
видно погано, вона була надто далеко, і її 
закривали кущі, що росли на невеликому 
пагорбі. Але це не мало значення, адже то 
тільки верф. Ольджі знав, який вигляд має 
верф і яке її призначення. Для нього верф 
означала працю і втому, все одно, що тяга  ̂
ти мішки в Порту, валізи і скрині на вокзалі 
тощо. А на верфі праця була ще важчою: 
шкіра злізала з рук, цементний і вапняний 
порох осідав у легенях, спина згиналася, як 
у селян, що мотикою обробляють землю. 
Іноді хто-небудь падав з високого помосту.

Пагорб теж не цікавив Ольджі. Просто 
пагорб, і нічого більше. До того ж навіть 
не мальовничий: жовтувато-сірий, кольору
гнилої соломи, з рідкими рядами жалюгід
них виноградників і темними плямами мас
линових дерев. По схилу тяглася звивиста 
лінія —  живопліт, а можё зарослий чагарни
ком яр. Ольджі мав досвід в людських ділах 
і знав, що під цими кущами часто шукають 
притулку закохані парочки. Він .знову спря
мував бінокль на новий будинок, який вже 
прокидався після полуденного сну. Частину 
будинку вже огорнула тінь. На одному з 
балконів останнього поверху хтось уже під
няв завіску. І Ольджі побачив багато вазонів 
і ящиків з квітами, деякі рослини лише ви
зирнули із землі, інші вже встигли вирости. 
«Там живуть люди з чуйною душею», —  по
думав він. На тому ж балконі на мотузці сох
ла білизна.
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Жінка вийшла з кімнати, сперлася на по
руччя, глянула вниз. Ольджі був розчарова
ний. Йому хотілося побачити пишну моло
дицю, сповнену радістю життя, як та жінка, 
що приходила по воду до фонтана в Орбе- 
телло. А ця була непевного віку, навіть не 
вгадаєш, одружена вона чи стара діва, висо
ка, худа, з старомодною зачіскою, обличчя 
зблякле, сумне. Нараз вона обома руками 
схопилася за поруччя, немовби відчувши 
непереборне бажання кинутися вниз і її 
стримував лише інстинкт самозбереження. 
Нарешті вона відірвалася від поруччя, сту
пила кілька кроків, помацала білизну на 
мотузці, зайшла в кімнату і тут-таки повер
нулася з сигаретою в зубах.

Ольджі зрадів. У світі немає ніяких не
щасть, ніяких трагедій. Йому подобалася 
така суміш старого і сучасного, скромності 
і розв'язності. Жінка зацікавила його. Він 
вилаяв себе за те, що спершу вважав її 
негарною. Різкі риси обличчя, очі в глибоких 
орбітах були по-своєму привабливі. Він за
ходився уважно розглядати її фігуру, по-но
вому оцінювати її. Жінка не була повна, але 
й не настільки худа, щоб це неприємно вра
жало. Під блузкою вгадувалися міцні груди, 
не дуже великі, але і не надто малі. Стегна 
дуже гарні, хоч трошки й плескаті, а ноги 
просто красиві. Одне слово, ця жінка вже 
подобалася йому більше, ніж ота гладуха з 
Орбетелло. «Я називатиму тебе синьйорина 
Радість». Але любов до справжнього життя, 
живого і повнокровного, повстала проти та
кого ніжного імені. «Ні, краще я зватиму 
тебе Делія».

Раптом жінка сіла на підлогу балкона, і на 
якусь мить Ольджі побачив її голі ноги. Це 
було як вогненний спалах. Ольджі реагував 
так, наче йому було тільки двадцять років, 
в очах йому потьмарилося, бінокль затрем
тів у руках.

«Я прошу тебе, покажи мені ще раз свої 
ноги. О жінко, які у тебе ноги, які стегна! 
Зроби мені ласку, люба, підніми ще раз 
спідницю! Деліє, кохання моє, радість моя, 
чому ти не слухаєшся мене? Хіба ти не від
чуваєш мою жагу, мою нетерплячість? Я та
кий нещасний! Ти одна можеш дати мені 
щастя. Я прошу тебе, Деліє, любов моя, жін
ко, я благаю тебе, покажи, покажи, пока
жи... О, прокляття!..»

Але навіювання, наказ по телепатії губив
ся в лінивому літньому повітрі, не доходив 
до неї. Вона сиділа собі, опустивши ноги, і 
курила, втішаючись спокоєм, а може, дума
ла про щось своє. Ольджі стояв розчарова
ний, обурений: «Дурепа, бездушна потвора! 
Ручка від парасольки! Вважає, що у неї під 
спідницею, скарб!»

Він навів бінокль поверхом нижче, де та
кож уже пробудилося життя. Пухленький



хлопчик років п'яти бив руками по малень
кому барабану, він ішов на чолі своєї армії. 
Ольджі побачив розпатлану жінку, очевид
но, матір хлопчика, з ганчіркою в руках. У 
жінки були широкі стегна, величезні груди, 
під пахвами густе чорне волосся. Але хоч 
Ольджі і перебував у стані сильного збу
дження, він залишався байдужий до цієї 
жінки. Не його тип.

Ольджі перевів бінокль ще нижче і поба
чив юнака, який бавився з кошеням. Юнак 
був вродливий, тонкі риси засмаглого об
личчя, сильне, гармонійне тіло, мускулатура 
спортсмена. Він кидає спис, бігає або веслує, 
фантазував Ольджі. І одягнений він легко і 
просто, як спортсмен. Юнак тримав у руках 
блакитну стрічечку, з тих, що їх дівчатка люб
лять вплітати в кучері, і підносив її до мор
дочки сірого кошеняти, а кошеня ловило 
стрічку, то стрибало, то кидалося за нею, 
випускало з пазурів, потім знову кидалося, 
і було воно смішне і граціозне, маленька 
хижа тваринка. А юнак раптом хапав кошеня, 
перекидав його на спину, чухав йому черев
це, і кошеня ласкаво кусало йому пальці.

На балкон вийшла жінка років сорока або 
й більше. Велика і повна матрона в щільно 
запнутому домашньому халатику, очевидно, 
юнакова мати. Ольджі вважав, що вони схо
жі. Колись вона, мабуть, теж була дуже гар
на, а тепер це просто літня матір, мудра і 
спокійна. Вона глянула на годинника у себе 
на руці й сказала щось юнакові, який одразу 
підвівся і зайшов у кімнату.

Жінка сіла в шезлонг, жодна зборка її 
халатика не втратила строгості крою, вона 
взяла кошеня на коліна, трохи побавилась із 
ним, потім їй це, очевидно, набридло, і вона 
сиділа непорушно, про щось мріючи, щось 
згадуючи, а може, просто відпочивала. На 
балкон вийшов юнак у білому костюмі. Мати 
задоволено огляділа його, поправила кра
ватку, дала грошей. Юнак швидко вийшов, 
обличчя матері посмутнішало.

Ольджі в думці ішов за юнаком, у бінокль 
душі він бачив, як той прямував, впевнений 
і сильний, вулицями міста, знайомими, як 
власний дім. Юнак довірливо дивився на 
людей, і вони відповідали йому довірливими 
поглядами, він випромінював симпатію і до
брозичливість, інші дивилися на нього теж 
доброзичливо і з симпатією. Потім Ольджі 
придумав для нього біляву красуню— наре
чену (у брюнета мусить бути білява нарече
на), бачив, як вони обнявшись гуляли в за
тінку розквітлих дерев. Перед очима в Оль
джі розгортався чудесний комікс.

«Чому, — подумав Ольджі, —  чому всі 
люди не можуть бути отакими: молодими, 
вродливими, довірливими, закоханими? Чо
му всі люди не можуть бути щасливими?»

Невсипущий слух попередив його, що на

ближається небезпека, Він ледве встиг на
гнутися і заховати бінокль під подушку. Вічко 
на дверях відчинилося. Крізь маленький 
отвір Ольджі побачив козирок кашкета, а 
під ним ніс гулею і маленькі поросячі очиці, 
які підозріливо дивилися на Ольджі.

— Що ви там робите? —  спитав хрипкий 
голос тюремника.

—  Дивлюся на хмари, —  відповів Ольджі. 
—  Хіба в'язням заборонено дивитися на 
хмари?

Ніс гулею і кашкет зникли. Почулося щось 
схоже на рохкання, і вічко зачинилося, стук
нувши, немов ніж гільйотини.

ЧАСТИНА П’ЯТА
26

Якщо людина має терпіння, все минеться, 
а втім, минеться і без терпіння. Проминули і 
три дні в генуезькій тюрмі, як минули чоти
ри дні в тюрмі пізанській. Три плюс чотири—  
сім, арифметика дуже проста, але якщо до
дати ці дні до семи тисяч ста, двохсот або 
трьохсот днів, які вже минули раніше, то 
обчислювання страждань, злигоднів, образ і 
відчаю стає безкінечним.

— Хто тут вибуває? —  гукнув тюремник,—  
чому він досі не спустився униз?

Ольджі спустився.
—  Що тут у коморі ваше?
—  Мішок.
—  Оцей?
—  Так.
Двері, грати, коридор, грати, двері.
—  Зайдіть сюди! —  наказав тюремник і з 

професіональною вправністю замкнув за 
Ольджі двері.

Ольджі зайшов у порожню кімнату, сів на 
лаву. Він почував себе зовсім знесиленим. 
Він роздивлявся Делію і ту, поверхом ниж
че, коли вони прибирали найінтимніші пози, 
були самими собою. Збудження Ольджі 
протягом цих трьох днів дійшло до краю. 
Кінчалися милощі з однією із жінок і тут- 
таки починалися з другою. А це вже межу
вало з безумством, і потім він відчував від
чай, невдоволення собою. Марнувати, як та 
тварина, свої сили, замість того, щоб пере
плавляти їх в інтелектуальний творчий порив. 
Він переконував себе: я мушу завершити 
свою працю, це єдина окраса мого життя, 
це квітка на купі гною. Але проти добрих 
намірів виступали міркування іншого харак
теру: невже ти справді сподіваєшся, що
своєю книжкою зробиш внесок в духовне 
збагачення людства? Коли навіть ти й зумієш
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сказати щось варте уваги, показати страж
дання, навчити ^огось інших, скільки чоловік 
зрозуміють і помітять це? То навіщо ж по
збавляти себе єдиної втіхи, яка тобі ще зали
шена, єдиної змоги відчувати себе живою 
людиною? Дуже скоро настануть холод і 
темрява.

Разом з Ольджі вибували кремезний ву
сатий хлопчина в чорних окулярах, боже
вільний сусід по камері і хвалько-сіцілієць, 
що їхав до Алессандрії. На станцію повезли 
також білявого молодика з буркуном із 
Больцано, але вони мали їхати іншим поїз
дом. Були там і ще люди: нові обличчя і 
однакова —  або майже однакова —  доля.

Серед усіх вишуканістю манер і люб'язніс
тю вирізнявся один. На ньому була біла 
шовкова сорочка, світло-сині штани і босо
ніжки; волосся з сивиною коротко підстри
жене. Він курив голландський тютюн у до
рогій люльці. Та загальну увагу привертав 
не він, а молодий невисокий брюнет, худий, 
в джинсах. Його гризла якась тривога, він не 
міг та, мабуть, і не намагався цього при
ховати. Очевидно, його спіткало якесь 
страшне нещастя.

Ольджі прислухався. Як виявилося, траге
дія полягала лише в тому, що цей чоловік 
не хотів їхати в Бра, в тамтешню в'язницю, 
де мав відсидіти останні кілька місяців. На
каз про його переведення надійшов неспо
дівано, матір і дружина ще нічого про це не 
знали.

—  Ну, як я поїду? —  скаржився він, шука
ючи співчуття у сусідів. —  Навіть не попро
щавшись з дружиною і матір'ю! Мов той 
пес!

Ольджі дивився на нього здивовано і з 
недовірою, як на жителя іншої планети, як 
на марсіанина. Але той не був дивовижною 
істотою, мешканцем інших світів, він наро
дився на землі, в нього була мати і була 
дружина, що анітрохи не порушувало ні при
родних, ні громадянських законів нашої пла
нети.

У Ольджі теж була мати. А може, й не 
було? Вона померла минулого року зимою, 
і це доводило, що вона була. Вона прожила 
сімдесят років, довге життя, сповнене стра
ждань і злигоднів, а потім померла. Всі 
люди рано чи пізно вмирають.

І хоч Ольджі не мав дружини, він, проте, 
бував у такому становищі, немовби в нього 
дружина була. Жінка чи дівчина, яка спить 
з тобою в одному ліжку, готує тобі обід, 
штопає білизну, це вже майже дружина. 
Іноді така подруга прив'язується до тебе, 
любить тебе більше, ніж інша дружина. 
Але й це прекрасне життя удвох, присут
ність людини, якій ти можеш звіритися, 
було далеке від Ольджі, він уже багато 
років жив абсолютно самотній.

Тому Ольджі й дивився на маленького 
брюнета, у якого були дружина і мати, з 
подивом, а може навіть і заздро. Сусіди 
по камері радили йому «захворіти», вчили, 
що треба зробити, аби піднялася темпера
тура, та вже було пізно.

—  Я проковтнув дві сигарети, —  сказав 
брюнет, —  мені було погано, але темпера
тура піднялася ледве-ледве. Лікар сказав: 
можете їхати, стан ваш цілком задовільний, 
і ви можете їхати.

— Треба було настояти дві пачки міцно
го тютюну, —  говорив тип з побитим віс
пою обличчям і тоненькими вусиками, схо
жими на мишачі хвостики.—  Якщо випити 
таке пійло, матимеш сепіцемію.

Він, очевидно, хотів сказати «септице
мію», але Ольджі навіть не помітив помил
ки, а коли й помітив, то вона не насмішила 
його, як не насмішила вся ця історія, як на 
нього, така дурна й кумедна —  адже йому 
довелося пережити багато справжніх стра
ждань. Ольджі згадав інженера, з яким по
знайомився в Пізі і прожив чотири дні в 
одній камері. Той теж робив настоянку з 
міцного тютюну, але не для того, щоб 
перешкодити від'їздові, а щоб назавжди 
залишити цей світ. Ольджі знав й інші ме
тоди самогубства, більш надійні. Можна, 
наприклад, повіситися на гратах, як це зро
били Пінці та Морандіні. Але інженер, оче
видно, наслідував якусь історичну особу з 
шкільного підручника. Хіба не вмер Сократ, 
випивши цикуту?

Прийшла варта і забрала першу партію: 
білявий молодик із своїм супутником з 
Больцано, рябий з тоненькими вусиками і 
ще троє. Маленький брюнет заламував 
руки.

—  Зараз прийдуть і за нами. Що робити? 
Що мені робити? Битися головою об 
стінку?

—  Не допоможе, — сказав раптом оригі
нал з люлькою в зубах. Він говорив, не вий
маючи її з рота, і важко було зрозуміти, 
жартує він чи каже серйозно. —  Стіна скла
дається з твердих атомів, вони значно твер
діші, аніж серце тюремного медика.

Він вийняв люльку з рота, почав крутити 
її в руках. Його світлі очі, якісь затуманені 
і неуважні, дивилися тепер просто на ма
ленького брюнета з трохи іронічною доб  ̂
розичливістю.

—  Ви справді не хочете їхати? Вам конче 
треба залишитися тут? Ну і залишайтеся. 
Нема жодної потреби псувати собі шлунок 
або ж набивати гулі на лобі. Коли прийде 
варта, скажете начальникові, але скажете 
рішуче: я не поїду, бо я не можу їхати. Це 
так просто.

—  Але ж... —  сказав брюнетик і замовк. 
Його приваблював такий вихід із станови-

44



Ща. Та це було надто вже просто, і він ва
гався.—  А коли вони скажуть, щоб я все 
одно їхав?

Оригінал з люлькою ввічливо і коротко 
засміявся.

—  А як вони можуть примусити вас їхати, 
якщо ви не хочете? Ви ж не пака з крамом, 
не мішок, який можна взяти на плечі і по
нести. Ви людина, жива істота, що має ро
зум і волю.

Він смоктав люльку, і не можна було 
зрозуміти, серйозно він каже чи глузує. А 
той дивився на Ольджі й, нарешті, сказав:

—  Правду я кажу? Як ви вважаєте?
—  Звичайно! —  вигукнув Ольджі. Він ви

рішив взяти участь у грі. —  Ви, безперечно, 
маєте рацію.

—  Отже, я можу відмовитися їхати? —  
несміливо спитав брюнетик. —  І все буде 
добре?

—  Все буде добре, —  запевнив його 
Ольджі. —  Треба тільки бути наполегливим 
і не боятися наслідків.

—  Наслідків?
—  Дурниці. Посидите кілька днів у кар

цері, це їхня система. Та ви, мабуть, знаєте.
— Мене ніколи не карали, я вперше в 

тюрмі. За контрабанду сигаретами. Я чесна 
людина, і в мене дружина...

Ольджі посміхнувся, посміхнувся і той, 
з люлькою. Прийшла варта. Брюнет ввіч
ливо, але рішуче відмовився, коли йому 
хотіли надіти ручні кайдани. Сперечалися 
довго, з півгодини, кликали то одного, то 
другого: старший поліцейський покликав
чергового бригадира, той молодшого сер
жанта, а молодший —  старшого,

— Ви мусите їхати.
—  Я хворий.
—  Неправда, лікар сказав, що ви можете 

їхати.
—  Він мене навіть не оглянув...
—  Ви мусите їхати.
—  Я хворий.
—  Домовляйтеся з ним самі, —  вигукнув 

начальник варти. —  Я не можу більше че
кати, у мене відійде поїзд. Це чиї речі?

—  It's m ine*, —  відповів оригінал з 
люлькою.

—  То чому ж ви їх не берете? Чи, може, 
вам носильник потрібен?

—  Я плачу носильник, —  сказав оригінал, 
який, коли хотів, міг чудово говорити по- 
італійському. Він народився в Італії, в Міла
ні, але батьки його були американці, а прі
звище мав німецьке.

—  В кайданах не можна нести речі.
Маленьку валізку він усе-таки взяв. Дру

гу валізу взяв карабінер, третю —  другий 
карабінер, залишився ще заплічний мішок, 
напханий до краю. 1

1 Мої (англ,.).

—  У вас зовсім порожній мішок, —  ска
зав дуже чемно начальник варти, звертаю
чись до Ольджі.—  Чому б вам не взяти мі
шок цього типа?

Ольджі взяв мішок, дуже важкий, в пер
ший момент він навіть хотів був кинути 
його, але в ньому заговорила гордість ко
лишнього силача.

—  Що ви туди напхали? Цеглу? Підкови?
—  жартома спитав Ольджі.

—  Книги, —  відповів американець, що 
народився в Італії і мав німецьке прізвище.
—  Самі книги. Нічого не поробиш, любий 
синьйоре, знання важкі!..

27
Той самий поїзд, що —  як запевняв на

чальник варти —  мав ось-ось відійти, ще не 
прибув на станцію. В'язні чекали в тюрем
ній машині, прикуті кайданами до ланцюга, 
а поїзда все не було. Ніхто не розмовляв, 
ніхто не спробував розрядити атмосферу 
якимсь жартом. Нарешті сіцілієць не ви
тримав:

—  Відчиніть хоч дверці! —  і грубо вила
явся.

Приземкуватий вусань у чорних окуля
рах, перейнявшись його обуренням, і собі 
вигукнув:

—  Хоч би дверці, сучі сини!
—  Дверці! —  загорлав божевільний з 

Асті.
—  Люди ми чи не люди?— мов той Гам

лет, запитав рум'яний чоловік з лисиною, 
схожою на тонзуру.

—  Люди! —  вигукнув американець, не
мовби враз прокидаючись. —  Завжди люди 
і тільки люди!

—  Люди і миші, —  сказав Ольджі.
—  Прекрасна цитата! схвалив амери

канець. —  Що ви можете сказати про Стейн- 
бека?

—  Люди і нелюди,—  сказав знову Ольджі.
—  А це вже Вітторіні, —  радів америка

нець.
—  Людина —  міра всього, що існує.
—г Анаксагор або Геракліт.
—  Людина мусить розмовляти менше і 

думати більше.
—  Конфуцій, напевне Конфуцій. Адже я 

китаєзнавець.
—  Людина —  шедевр, створивши її, бог 

був задоволений. Людина— це плювок. Лю
дина —  цивілізований пітекантроп. Людина—  
вічний Прометей, грішний ангел, блазень. 
Уф... Ким тільки не хоче бути людина!

Нарешті, побоюючись бунту в'язнів, на
чальник варти наказав прочинити дверці. На
дворі сліпуче сяяло полуденне сонце. Оль-
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джі витягнув шию, щоб схопити хоч трохи 
життя. Вони стоили на площадці, де розван
тажували товарні вагони. Неподалік ріс са
мотній платан, під яким, в затінку, стояв 
розкішний автомобіль.

—  Погляньте на цю сяючу брилу,—  сказав 
Ольджі американцеві. —  їздити в такому, це 
все одно, що доводитися родичем самому 
господу-богу.

—  Марка «воксхолл», —  сказав америка
нець. У мене була така машина. Але «пор
ше» краща.

Біля машини порався молодий самовпев- 
нений шофер. Підійшла синьйора, похитую
чись, як на хідлях. Одягнена мов мадонна, 
обличчя, як райдуга. Кілька секунд вона 
стояла під сонцем, стискаючи скроні доло
нями в рукавичках, немовби намагалася 
щось пригадати, або щось підраховувала. 
Потім синьйора звела стомлені очі, глянула 
з-під вуалетки, помітила потворну сіру ма
шину, сліпу й похмуру. Дама сказала 
щось шоферові, той відповів їй, вона сказа
ла щось іще, і шофер швидко кудись пішов. 
Повернувся він з кількома пачками сигарет 
у руках і підійшов до тюремної машини.

—  До в'язнів наближатися забороненої —  
зупинив його карабінер.

—  Синьйора хоче передати їм ці сигаре
ти, —  відповів шофер.

—  Цивільним особам заборонено щось 
передавати в'язням під час перевезення.

—  Ваша відмова прикро вразить княги
ню, — наполягав шофер.

— Вибачте нас, ми прості карабінери,—  
втрутився другий карабінер. —  Ми виконує
мо наказ. Але якщо начальник варти дозво
лить...

—  Гаразд, —  погодився шофер.—  Де ваш 
начальник?

Але начальника не було, він пішов компо
стирувати квитки чи в якихось інших справах.

—  Давайте зробимо так, —  запропонував 
шофер тюремної машини, літній чоловік, що 
водночас скидався на злодія, ката і торговця 
краденим, —  дайте мені сигарети, а я їх по
тім роздам в'язням. Начальник варти дозво
лить, я певен, він людина сімейна, як і я.

Сімейна людина не помилилася в своїх 
сподіваннях. Шофер вручив сигарети, подя
кував, по-військовому відкозиряв і повер
нувся до машини, яка одразу ж і поїхала, 
безгучно і швидко.

Нарешті прибув поїзд, але довелося ще 
чекати, бо він довго маневрував, і тільки 
потім в'язнів перевели у вагон. З них зняли 
ланцюг, але наручники залишили.

—  Чому ви не знімете з нас наручники?—  
спитав вусань у чорних окулярах.

—  Потім, —  відповів начальник варти.
—  Коли ж це? Хіба ми не в тюремній ка

мері?

— Я сказав: потім. Коли поїзд виїде з
станції. А зі мною, молодий чоловіче, роз
мовляйте чемно, бо інакше будете їхати в 
наручниках аж до місця призначення.

Ольджі потягнув вусатого за куртку.
—  Облиш, друже! —  порадив він.
Всі разом вони почали складати валізи 

американця.
—  Якщо вже наука щось важить, то авто

ри цих книжок були важкоатлети, —  пожар
тував Ольджі.

—  До того ж з найважчих, —  озвався аме
риканець.

Він носив кайдани так, наче це був букет 
троянд, що його він приніс своїй дамі.

В камері їх було четверо: Ольджі, амери
канець, вусань і рожевощокий з тонзурою. 
Тепер Ольджі пригадав, де бачив його. Це 
було в тюремній божевільні в Аверсі. Оль
джі навіть згадав, як його там звали: Пре
лат. Він глянув на Прелата і зауважив, що 
той його теж упізнав.

—  Ми з вами вже зустрічалися.
—  Авжеж, —  відповів Прелат.
—  В Аверсі.
—  В Аверсі.
—  Ви —  прелат?
Той почервонів ще більше.
—  Мене так звали, але я не священик. Я 

лише рік провчився в семінарії, а потім пі
шов звідти. Я прагнув служити господу богу, 
але почував себе негідним цього, я був 
недосить чистий для цього. Священик му
сить бути духовно чистий.

Він кинув оком на американця.
—  А мене ви одразу впізнали? —  спитав 

Ольджі.
—  Ні, не одразу. Але потім я побачив ор

лину голову в прорізі сорочки і тут-таки 
згадав вас.

—  Мене всі пізнають, побачивши цю кур
ку, —  сумно зауважив Ольджі.

—  Татуювання —  то глупство, зручно ли
ше поліції, коли треба вас пізнати.

—  Коли я це робив, —  сказав Ольджі, —  
то ще не думав про подібні речі. Я пишався 
цим орлом, як... червоношкірий.

Американець втупив у нього свої затума
нені очі.

—  Ви хочете сказати, що на той час розу
му і освіти у вас було не більше, ніж у чер
воношкірого?—  запитав він, посміхаючись.

—  Саме так.
—  А тепер?
—  Тепер я біла цивілізована людина, май

же зовсім цивілізована.
Американець перестав бавитися наручни

ками. Він більше не посміхався. Ольджі 
знову обернувся до Прелата.

—  Скільки вам дали?
—  Двадцять чотири роки. Не схотіли ви

знати мене навіть наполовину неосудним.
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— Двадцять чотири роки —  сильний удар,
—  сказав Ольджі.

—  Авжеж, не жарти! —  погодився Прелат.
—  Все одно що смерть. Зарізали вони мене. 
Двадцять чотири роки за злочин на сексу
альному грунті!

Він знову глянув на американця і обернув
ся до Ольджі. Здавалося, йому приємно бу
ло дивитися на Ольджі. Губи його усміха
лися. Ольджі теж усміхнувся.

—  Минуть і ці роки, —  спробував утішити 
його Ольджі.

—  Минуть! —  з одчаєм у голосі озвався 
Прелат. —  Поки що минуло тільки чотири, а 
попереду ще двадцять, о боже!

—  А я сиджу уже двадцять років.
—  У вас вони вже позаду, а у мене попе

реду.
—  Ви куди їдете? —  м'яко спитав америка

нець у Ольджі.
—  В Салуццо. Але я ще зупинюсь тран

зитом в Алессандрії.
—  А мене везуть в Алессандрію. Та неза

баром я буду на волі. Я хочу сказати, що ви
йду з тюрми, бо вільний я і зараз. Навіть 
якби мене засудили довічно, я був би віль
ний. Ви теж.

Американець говорив тихо, мало не по
шепки.

—  Так, —  відповів Ольджі.
—  На різдво я буду дома, —  вів далі аме

риканець уже звичайним голосом. —  3 моєю 
дружиною Шерлі, найчарівнішою жінкою в 
світі.

—  Щасливий! —  щиро порадувався Оль
джі. —  Вона американка?

—  Авжеж, але вже багато років живе в 
Італії. Вона працює манекенницею.

—  Уявляю, яка красуня!
—  Вона дуже гарна, але холодна.
—  Такий недолік може виявитися позитив

ною якістю, —  пожартував Ольджі, натякаю
чи на можливу зраду. —  ! ви кохаєте одне 
одного?

—  Просто обожнюємо.
—  Ви переплутали всі мої уявлення. Я зав

жди вважав, що обожнювати можна лише в 
ліжку.

—  Сексуальна помилка, —  пояснив амери
канець. —  L'amour c'est une autre chose l.

Тим часом локомотив смикав вагони і пах
кав.

—  От наволоч! —  вилаявся вусань. Лаявся 
він довго, із знанням справи. Незважаючи 
на спеку, комірець його темної сорочки був 
застебнутий. Він мав масивні щелепи, вели
кий плескатий ніс і гулястий лоб. Рот, що хо
вався під вусами, немовби промовляв: зараз 
вкушу!

—  Ви куди їдете, любий синьйоре? —  
звернувся до цієї потвори американець.

1 Кохання •— де зовсім інше (франц.).

—  В Турін.
—  Ви там живете?
—  Я сам з Бріндізі. А в Турін їду за викли

ком тамтешньої прокуратури. В Туріні хтось 
задушив повію, ось і обвинувачують мене, 
хоч я живу в Бріндізі.

Вусань зареготав.
—  Що вони можуть мені зробити? —  він 

перестав сміятися і повторив. —  Що вони 
можуть зробити?

Американець перезирнувся з Ольджі. По
гляд Ольджі немовби говорив: «З цими ру
ками, цим обличчям, коли буде хоч наймен
ший доказ не на твою користь, вони тебе 
обов'язково засудять, друже». Американець 
зрозумів погляд Ольджі, а той думав далі: 
«А коли він справді винний? А коли навпа
ки —  він невинуватий? Хто може прочитати 
в людському серці? Хто може знати таємни
ці людського серця?»

—  Що вони можуть мені зробити? —  по
вторив іще раз вусатий. В його голосі звуча
ла лють, він стискав щелепи і, здавалося, ви
магав негайної відповіді.

—  Якщо ви невинуваті, вони нічого не 
можуть вам зробити, —  відповів йому аме
риканець оптимістично.

—  Я був у Бріндізі, коли задушили цю по
вію, —  глухо сказав вусатий. —  Я можу до
вести, що був у Бріндізі. А вони не можуть 
довести, що я був у Туріні того дня, коли її 
задушили. Тому я й сміюся. Я абсолютно 
спокійний.

«Він не сказав: я не винен, —  думав Оль
джі. —  Він уже готує собі алібі й хитрує. Але 
правосуддя хитріше за тебе, чоловіче». В 
своєму серці Ольджі засудив вусаня. Ця 
груба людина, схожа на тварину, викликала 
в нього глибоку антипатію.

Поїзд нарешті рушив, потягнув за собою 
довгу низку вагонів, побіг, як велика весела 
тварина, що радується літу і сонцю.

28
Начальник варти додержав слова.
—  Без браслетів набагато краще, —  ска

зав Прелат, обережно потираючи руки, 
пухленькі і невеликі, як у жінки.

—  Оце так відкриття! —  відповів вусатий.
Американець світським рухом простягнув

Ольджі руку і відрекомендувався:
—  Річард Б. Дуже приємно.
— Ольджі Вальнізі, —  назвав себе Оль

джі. —  А ви хіба німець?
—  Не кажіть так, бо назвати мене нім

цем —  це для мене найбільша образа. Я 
народився в Мілані, але мої батьки амери
канці. З Міннесоти.
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■— У вас німецьке прізвище, —  зауважив 
Ольджі. %

-ч- Балтійське, —  поправив його америка
нець.

—  Виходить, ви нащадок древніх балтій
ських баронів, —  сказав Ольджі жартома.

—  Тобто справжнісіньких розбійників! —  
засміявся американець. —  Коли я справді 
їхній нащадок, то виходить, що я зрадив 
своїх предків, бо в тюрму мене посадовили 
за підробку.

—  Я у вас не питав, за що вас посадови
ли, —  зупинив його Ольджі.

—  Я сам вам це кажу.
Він закурив люльку.
—  Яка гарна у вас люлька, —  звернув 

Ольджі розмову на іншу тему.
—  Люлька з Басутоленда.
—  Звідки?
—  З Басутоленда.
—  Вибачте моє неуцтво в галузі геогра

фії, та й не тільки в географії. Де це?
—  В тій частині Африки, де ще команду

ють англійці. Але у мене, крім цієї, є іще, 
всього дев'яносто дев'ять люльок.

—  Дев'яносто дев'ять люльок! —  вигук
нув Ольджі і засміявся весело, мов хлоп
чак. —  Чому саме дев'яносто дев'ять, а не
СТО? '

—  Ненавиджу парні цифри. Вони на
штовхують на думки про завершеність, а в 
світі нічого завершеного немає.

Вони їхали лише півгодини, але повітря 
тут було зовсім інше, пахло морем і поля
ми, іноді тільки морем, або тільки полями. 
Тут росли здебільшого виноградники і мас
лини, але траплялися і необроблені ділянки 
землі, кам'янисті й зарослі дроком. Але 
Ольджі не захоплювався пейзажем, його 
цікавив американець. (Внутрішній механізм 
інших двох для нього був ясний, і вони його 
не цікавили).

Американець витягнув монпансьє, запро
понував усім.

—  Монпансьє Перуджіна, —  сказав Пре
лат. —  Найкращий сорт.

Вусатий щось бурмотів, такі ніжності були 
не для нього, але в його пащі зникло від
разу чотири цукерки.

—  Смачні, —  сказав Ольджі.
—  Мені їх присилає Шерлі, —  повідомив 

американець. —  Іноді мені здається, що 
вона піклується про мене не як дружина, 
а як мати. Оце добрий синок —  сорок шість 
років!

—  Ми з вами ровесники, —  зауважив 
Ольджі.

—  Ви в якому місяці?
—  В березні.
—  А я у квітні. Ми з вами народилися 

під одним знаком зодіаку.
Американець говорив це, щоб показати

свої братні почуття до Ольджі, які не по
ширювалися на тих двох.

—  Чи давно ви одружені? —  спитав 
Ольджі.

—  Вісім років. Шерлі тридцять два, але 
вона скидається на дівчинку. Велика дівчин- 
ка-жінка. Зараз я її вам покажу.

Він відкрив валізку і дістав фотографії. 
Одна велика, але без рамки. Шерлі визи
рала з-за керма автомобіля. Дуже довгі 
ноги, довгі руки в рукавичках, а на кучеря
вій голівці крихітний білий капелюшок на
бакир. Вона усміхалася завченою посміш
кою манекенниці, показуючи всі зуби.

—  Вона дужё висока, —  сказав Ольджі.
—  Метр вісімдесят сантиметрів без каб

луків.
—  Викапаний кірасир.
—  І дуже рішуча. Хай тільки спробує 

хто-небудь перейти межі, залицяючись до 
неї. Якось вона дала такого ляща одному 
типу, який підглядав, як вона пляжилася 
на скелі, що в нього вилетів зуб.

—  В такому разі вона стопроцентна аме
риканка, —  зауважив Ольджі.

—  Але і їй, звичайно, подобається, —  
почав захищати дружину американець, —  
коли біля неї упадають, коли нею милують
ся. Вона не терпить нічого вульгарного. 
І всюди їй, бідолашній, доводиться стика
тися з вульгарними типами. Навіть тепер —  
вона відпочиває у Венеції ? мамою, татом і 
сестрою —  Шерлі написала мені: «Любий 
Річарде, тут стільки вульгарних суб'єктів, 
страх один».

Ольджі нічого не відповів на це, обме
жившись посмішкою. їхні супутники прислу
халися до розмови.

—  Дозвольте, —  простягнув руку Пре
лат. —  Яка вродлива синьйора! Вона амери
канка?

Вусатий забрав у нього фотографію. Він 
нічого не сказав, але його рот під щіткою 
вусів хтиво скривився, очей, як завжди, не 
було видно. Фотографія повернулася до 
Ольджі, і він спитав:

—  Вона сама водить машину?
—  Звичайно, —  відповів американець.—  

Водити машину —  одне з її захоплень. Інші 
її захоплення: смачно попоїсти, жити в гар
ному домі, ходити по музеях і виставках.

—  Цей автомобіль —  знаменита «пор
ше»? —  спитав Ольджі.

Американець усміхнувся.
—  Ні, це не «порше», а «бентлі». Тоді у 

нас був «бентлі».
—  Кращий за «порше»?
—  Безперечно. Коштує десять мільйонів.
—  Ого! —  вигукнув Ольджі. —  Ви що, 

багаті як Рокфеллер? Чи, може, ви король 
нафти, король кави, профспілковий бос із 
Сан-Франціско?
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—  Я просто громадянин всесвіту, який 
усвідомлює, що його перебування на землі 
триватиме не дуже довго, а тому намагає
ться, щоб це перебування було приємним.

і який через це потрапляє до в'язниці? 
Цього у вашій життєвій програмі, мабуть, 
не було?

Американець розвів руками.
—  Скільки ви вже сидите?
—  Двадцять два місяці.
—  І мало, і досить. Мало для того, щоб 

вистраждати все те, що людина може ви
страждати, досить, щоб дечого навчитися.

—  Гадаєте, що я дечого навчився? —  
тихо спитав американець.

—  Яка у вас професія?
—  Журналіст. Але я ще перекладаю, ма

люю, здебільшого рекламні плакати.
—  Що ви перекладаєте?
—  Зараз перекладаю з китайської. Езра 

Паунд і Конфуцій.
—  Ого! —  засміявся Ольджі. —  Ви доб

ре знаєте китайську мову?
—  Мене навчив Езра Паунд !.
Вони заговорили про Езру Паунда, про 

те, яка складна його поезія, про його по
зицію у профашистській політиці, про його 
перебування у божевільні.

Поступово цей зіталійщений американець 
викладав перед Ольджі подробиці свого 
життя. Перші його публіцистичні статті були 
надруковані в журналі «Проспеттіве», що 
його видавав Курціо Малапарте, і в журналі 
«Сельварджо», видавцями якого були Міно 
Маккарі та Лео Лонганезі. Він ніколи не 
був фашистом. На початку війни переїхав 
до Швейцарії, потім повернувся в Італію, 
щоб взяти участь в русі Опору, був пора
нений. Він ненавидів німців, зневажав аме
риканців і казав про себе, що він комуніст.

Американець відкривав по одному всі 
ящички свого життя, своєї душі, висипав 
їхній вміст перед Ольджі, з легкою експан
сивністю людини палкої, але зіпсованої, що 
відчула раптом симпатію до випадкового 
знайомого. Шерлі працювала манекенни
цею і час од часу знімалася в кіно як ста
тистка. її батьки виявили велике розуміння 
і солідарність, коли з ним сталося оце «не
щастя», і т. д. і т. п.

—  А ви? —  спитав американець, фаміль
ярно торкаючись коліна Ольджі. —  Чи ви 
нічого не розкажете мені про себе?

Він вимовляв ці звичайні слова незвичай
но лагідно, вони звучали, мов поцілунок. 
Ольджі знизав плечима.

—  Мені нема чого розповідати. Все моє 
життя можна переказати чотирма словами: 
двадцять років тюремного ув'язнення.

—  Здається, я можу зрозуміти їхнє зна
чення: двадцять років за гратами, —  сказав 1

1 Реакційний американський письменник.

американець. —  Але до того, як почалася 
ця темна смуга, було ж щось і у вашому 
житті?

—  Я не певен цього,— відповів Ольджі.—  
Я почав працювати, коли мені минуло два
надцять років, а в двадцять батьківщина 
згадала про моє існування: мене послали 
на корабель, який дуже скидався на плаву
чу тюрму. Мій батько був анархіст, він при
щепив мені свої ідеї, отже можете собі 
уявити, як мені подобалося весь час вигу
кувати: «Хай живе король! Хай живе дуче!», 
коли ранком піднімали прапор. Два роки я 
кріпився, але якось піддався на провокацію 
пихатого гардемарина, який умів трохи 
боксувати і вважав себе непереможним 
чемпіоном. Вся моя лють, яку я так довго 
стримував, вилилася на нього. Я був ван
тажником і бив його, як б'ють вантажники. 
Пихатий боксер опинився в госпіталі, а я 
став перед військовим судом і дістав п'ять 
років.

Поїзд зупинився, мабуть, у Міньянего або 
в Ронко. Прелат читав ілюстрований жур
нал, де було повно фотографій напівроз- 
дягнених дівчат. Вусатий —  справжній або 
мнимий душитель повій —  дрімав, підпер
ши рукою щоку.

Було цілком очевидно, що Ольджі гово
рив про своє минуле неохоче, йому хоті
лося зовсім звільнитися від цього минулого, 
позбутися його, покласти на нього потрій
ний могильний камінь. Але американець 
доброзичливо дивився на нього і чекав 
продовження.

—  Я відбував ув'язнення у військовій 
в'язниці у Градіску, —  вів далі Ольджі. —  
Після виходу Італії з війни і втечі короля 
серед офіцерів панувала невпевненість, 
розгубленість. Але начальник в'язниці пол
ковник П., сіцілієць, не відчував нічого по
дібного, він вирішив передати нас німецькій 
армії, щоб нас вивезли до Німеччини. Ми 
збунтувалися, охорона виставила кулемети, 
і нас постріляли б усіх до одного, якби з 
Горіції не надійшло повідомлення, що пар
тизани Тіто ведуть успішні бої проти німець
ких підрозділів. Полковник утік на броньо
вику, а ми розбіглися, мов зайці. У 
Пальманові я сів на товарний поїзд, який і 
одвіз мене не знати куди. Почасти пішки, 
почасти на попутних поїздах я дістався до 
Пізи. Після останнього бомбування Ліворно 
мої батьки переїхали до Капаннолі. Я ішов 
цілу ніч, але в Понтедері мене арештували 
карабінери. З Понтедери мене відправили 
в Пізу, звідти до Сан-Мініато і, нарешті, у 
Вольтерру. Оце була тюрма, справжня ка
торга. Ми одержували жменю квасолі в 
чорній баланді і два хлібці, кожний грамів 
по п'ятдесят. Мені було тоді двадцять п'ять 
років, і я міг з'їсти буйвола. Спали ми на під-
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лозі, на мішках з соломою. Треба було 
мовчати і коритися, досить було висловити 
найменше невдоволення, щоб потрапити в 
карцер, на хліб і воду. Або ж тебе прив'я
зували на довгі години до койки. Кожного 
дня хтось умирав. Людина враз починала 
пухнути: пухнула, пухнула, а потім вмирала. 
А іноді приходили есесівці і чорносорочеч
ники, забирали чоловік десять, двадцять, 
тридцять і розстрілювали їх над кручею. 
Мені тоді не пощастило, я лишився живий.

Машинально Ольджі поклав у рот цукер
ку, наче хотів підсолодити згадку про ті 
страшні роки.

—  А потім? —  спитав американець.

29
Поїзд знову побіг, і не було вже запаху 

моря, неба, землі, а тільки спека і сморід, 
запах спітнілого людського тіла.

—  Цілий рік я пробув у цій страшній 
Вольтеррі. Моя нормальна вага —  вісімде- 
сят-вісімдесят п'ять кілограмів, а на кінець 
того року я важив кілограмів п'ятдесят, 
став такий, як люди-скелети в таборах 
смерті Бельзені й Дахау. Я сидів разом з 
молоденьким солдатом з П'емонта, і кож
ного дня близько п'ятої вечора солдат по
чинав тихо плакати —  в цей час він звик 
вечеряти. У мене вистачало сили волі, 
щоб зберегти до вечора один хлібець; я 
ділив його навпіл, робив це дуже обереж
но, щоб не втратити ані крихітки. Половину 
я віддавав цій великій дитині, хоч і ненави
дів його більше за своїх тюремників. Кож
ного дня разом з цим шматочком хліба він 
забирав у мене шматки мого тіла. Та годі 
про це, розповім краще, чим усе кінчилося. 
Якось у неділю —  це було в червні тисяча 
дев'ятсот сорок четвертого року —  в тюр
му влучило кілька снарядів американської 
артилерії. Вісімсот чоловік, які мовчки тер
піли всі знущання і голод, з гнид перетво
рилися на левів. Гнані страхом смерті, ми 
вибили двері, поламали грати, розправилися 
з нечисленними німецькими солдатами, що 
стерегли нас. Несподівано на волі опинили
ся всі, злодії і вбивці, разом з невинува
тими.

Не буду переказувати всіх своїх тодішніх 
пригод. Я дістався до Ліворно і на місці 
отчого дому знайшов руїни. Мені; дала при
тулок жінка, що знала мою матір. ї ї  чоло
вік курив спирт і продавав його солдатам 
союзної зрмії, я йому допомагав. Та неза
баром це джерело заробітку вичерпалося. 
Мій компаньйон спитав мене, що будемо 
робити далі. Я відповів йомуу що коли в

порт почнуть прибувати вантажні пароплави, 
я знову тягатиму мішки на спині. Але порт 
також лежав у руїнах. Мій компаньйон уже 
відсидів у в'язниці за крадіжку. Він сказав 
мені, що поки в країні така колотнеча, що 
навіть маленькі діти тягнуть все що можна, 
він не сидітиме склавши руки. Вночі він мав 
зустрітися з бандитами, щоб разом погра
бувати військовий склад американців, і за
пропонував приєднатися до них. Я погодив
ся. Так я став злодієм.

Красти було значно легше, ніж тягати 
мішки, копати землю, чи місити вапно, а 
грошей було куди більше. Мені подобався 
ризик, я полюбив небезпеку, вона збуджу
вала мене, і я відчував себе мужчиною. У 
мене була тоді коханка, примхлива блон
динка, я ходив сам не свій від кохання і 
ревнощів, купував їй хутро і діаманти. А 
сам я носив золотий хронометр на руці, 
перстень з великим діамантом на пальці і 
револьвер в кишені. За кілька місяців я 
став справжнім гангстером і ладен був 
стріляти при першій нагоді. Я пиячив, грав 
у карти, постійно перебуваючи в стані хо
лодного і жорстокого збудження. Кінчилося 
все це дуже швидко і саме так, як і мусило 
кінчитися. Арештували мене по підозрінню 
в крадіжці, через кілька місяців я втік, 
мене спіймали, я знову втік, мене знову 
спіймали. Цього разу обвинувачення було 
серйозним, мене судили за пограбування 
ювелірного магазину. І те і друге обвину
вачення грунтувалися лише на підозрінні, 
і я сподівався вийти з води сухим. Але мені 
пришили подвійну втечу і дали два роки. 
Ну що ж, потерпимо, подумав я, два роки 
минуть швидко. В тюрмі я міг усе обмірку
вати, у всьому розібратися. Я твердо вирі
шив змінити своє життя, задовольнятися 
тим, що дає важка праця вантажника. Моя 
подруга приходила до мене на побачення. 
Я ніколи не міг до кінця зрозуміти, що вона 
за жінка, але поступово я заспокоювався, 
починав думати, і мені вже здавалося, що 
я її розумію. Я все ще палко кохав її, але 
тепер це була не тільки жага, а й братня 
ніжність.

Мене судили за пограбування, і я дістав 
вісім років. Це був жорстокий удар, але він 
ще не звалив мене. Я почував себе таким 
молодим, в мені буяло ще стільки життя, 
сили, і я не втрачав надії; Я був певний, що 
мене звільнять достроково: в Італії змінюва
лася вся державна структура, моя країна ста
вала демократичною і вільною. Я сподівався 
амгісІІТ, сподівався помилування... І потім, у 
мене було її кохання. «Не за н е п а д і ду
хом! —  сказала вона. —  Я чекатиму тебе. 
гЩо б таАд не було, я тебе чекатиму». Але 
мене судили ще раз і дали дванадцять років, 
додали їх до десяти, які я вже дістав рані
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ше. Двадцять два роки тюрми! Така кара 
видалася мені надто суворою, я не міг при
миритися з цим. П’ять років я не переставав 
думати про втечу. Після кожної невдалої 
спроби нагляд посилювався, важкі тюремні 
умови ставали ще важчі. Мене садовили в 
найтемніші, найсмердючіші і найменші каме
ри з подвійними і навіть потрійними гратами. 
Мене переводили з однієї камери в іншу, ще 
страшнішу. Минали роки. Вона стомилася 
чекати людину, яка не поверталася; один за 
одним вмирали мої родичі, волосся моє ви
лізло, м'язи зробилися, мов ганчірки, я втра
тив силу, захворів на ревматизм, почало бо
літи серце. Я розкаявся тисячу і ще тисячу 
разів. Тепер тисяча дев'ятсот шістдесят пер
ший рік, а я і досі в тюрмі і буду тут доти, 
поки мене не звільнить смерть.

Поїзд зупинився, але ще довго свистів і 
здригався, смикався, немовби йому не тер
пілося знову рушити. Ольджі підвівся, піді
йшов до щілини в дверях, визирнув. Станція 
була зовсім маленька. В палісаднику копали
ся жадібні курки, дряпали лапами землю. 
Пробіг худий пес, крутнув хвостом. Почувся 
шум води, немовби десь із скелі падав во
доспад, дзюркотів між камінням.

У Ольджі боліли груди і горло, немовби 
він дуже давно терпів спрагу. Він сказав:

—  Ці цукерки дуже смачні, але вони спри
чиняють спрагу.

Поїзд знову рушив, і Ольджі постукав, 
сказав, що йому треба вийти в убиральню. 
Здоровенний карабінер пішов за ним слі
дом, двоє інших вартували з обох кінців ко
ридора. Ольджі зайшов, люто гримнув две
рима. Здоровий карабінер удав, що не по
мітив образи. Він стояв під дверима вбираль
ні й прислухався, наче мисливський пес, що 
чигає на дичину.

Ольджі напився з крана, умивальник був 
жовтий і брудний, вода тепла, гидка. Над 
умивальником висіло дзеркало. Ольджі за
зирнув у нього. Спершу його штовхнула до 
дзеркала якась хлоп'яча цікавість, він не
мовби бачив незнайому людину, немовби 
відкривав у цьому незнайомому самого се
бе, але зовсім іншого. Потім цГкавість засту
пили невдоволення і лють. Він показав кулак 
цьому великому чоловікові в тюремному 
одязі, з виразом стомленого, майже байду
жого відчаю на хворобливо блідому облич
чі. Товста бичача шия під цим лицем видала
ся йому особливо недоречною. «Клятий! —  
вилаявся Ольджі. —  Каналія, мішок з лай- 
ном, через тебе...»

Він плюнув на своє відображення у дзер
калі, скрививши рота в. гримасі болю, щоб не 
заплакати й не закричати; а в очах у нього 
виблискували божевільні вогники. Коли 
Ольджі вийшов з убиральні, на обличчі його 
був звичний вираз —  трохи іронічне, але до

бродушне ставлення до всього навколиш
нього.

З вікон коридора було видко гори, гармо
нійну лінію вершин і хребтів, які на тлі чисто
го блакитного неба, під яскравим сонцем, 
здавалися ніжними і легкими.

Американець курив пахучий голландський 
тютюн в люльці з Басутоленда. Ольджі поду
мав: «На різдво він буде дома, в обіймах 
цієї велетенської Венери «made in USA», ща
сливий. Він каже, що в неї холодна натура, а 
я знаю, що не буває холодних жінок. Він 
сам —  імпотент, цей парадоксальний чоло
вік, що подорожує на машині марки «бент- 
лі», влізає в борги, обдурює своїх ближніх, 
щоб мати змогу провести літо на Капрі, та 
ще й називає себе комуністом».

Ольджі не була притаманна дрібна за
здрість, але в глибині душі він усе-таки за
здрив американцеві, який скоро знову мати
ме всі блага життя, та й тепер, в тюрмі, під 
замком, користується певними життєвими 
вигодами й теплом. Вже не об’єктивно, а 
неприязно розглядав він американця, від
значаючи штучну ексцентричність його ко
стюма, нарочиті дивацтва, на зразок отих 
дев’яноста дев’яти люльок і т. д. Позер-інте- 
лігент, підсумував Ольджі.

Американець вийняв люльку з рота і ус
міхнувся.

—  Вам краще, друже мій?
Це співчуття, виражене такими буденними 

й банальними словами, остаточно розлюти
ло Ольджі.

—  Не бачу, чому мені має бути краще чи 
гірше, —  гостро відказав він. —  Для мене 
ніколи нічого не міняється.

Американець незворушно пахкав люль
кою. Ольджі повернувся до Прелата.

—  Чи давно вас перевели з Аверси?
—  Минулого року. Мене перевели до Сан- 

та-Терези, що у Флоренції, але мені там не 
подобалось. Я подав прохання, щоб мене 
перевели на Прочіду, а мене тепер замість 
Прочіди посилають в Алессандрію. Скоро я 
чогось попрошу, вони роблять усе навпаки.

—  Але ж тюрма в Алессандрії —  одна з 
кращих. Туди посилають тільки тих, хто має 
особливі заслуги.

—  Я знаю, що там добре, тільки мені хо
тілося на Прочіду, там клімат м'якший, і там 
море. Я люблю море.

—  Я також люблю море, але ж ми в 
тюрмі.

Прелат перестав обмахуватися журналом 
і згорнув його вчетверо. Тепер на чвертці 
обкладинки виднілаєя -тільки частина ноги 
чарівноЬдівчини і підв'язка. Прелат розгуб
лено заволав:

—  Двадцять років! Як я їх витримаю, ці 
двадцять років!

—  Нічого, і вони минуть. Усе минає, усе
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ламається, все Забувається, —  похмуро по
жартував Ольджі.

Прелат глянув на журнал. Помовчав і рап
том спитав:

—  Ви пам'ятаєте К.?
—  Ні. Я погано запам'ятовую імена.
—  Комерсант з Нижньої Номери, з яким ви 

якось грали в шахи. Невже не пам'ятаєте?
—  Тепер пригадав. Він сердився, коли про

гравав, а коли я йому піддавався, він часту
вав мене обідом.

—  Його випустили. Минулого року.
—  Тим краще для нього, —  сказав Оль

джі.
—  Він теж сидів за злочин на сексуально

му грунті. Ви це знали?
—  Я грав з ним в шахи, мене не цікавило, 

за що він сидить.
—  Суд визнав, що в його справі є обстави

ни, які пом'якшують вину, і йому дали тільки 
п’ять років. Він просидів три, а потім його 
випустили. А мені вліпили двадцять чотири 
роки за точнісінько такий самий злочин!

Якщо його не зупинити, він буде скаржи
тися і плакати, аж поки вони не приїдуть на 
місце призначення.

—  А Сальваторе і досі там? —  спитав 
Ольджі.

—  Який Сальваторе?
—  Викрадач велосипедів, який вважав 

себе велетенською канаркою і весь час на
співував «Дзампамперо».

—  Він справді збожеволів.
—* А капітан, який під час прогулянки на

вчав свої війська, ще там?
—  Його відправили в Барцеллону.
—  А той сардінець, що убив сина, бо хотів 

знайти захований скарб?
—  Досі ще там.
—  А Чіччо Скудьєрі?
— Вмер.
—  А кульгавий калабрієць, який запевняв, 

що він Наполеон?
—  Я його не знаю.
Мокрий від поту Прелат обмахувався 

журналом.
—  Я вийду тільки в тисяча дев'ятсот вісім

десят першому році! — зойкнув він знову.
—  Хтозна, скільки чудесних винаходів 

буде в тисяча дев'ятсот вісімдесят першому 
році! —  сказав Ольджі.

Поїзд знову зупинився. Ольджі скористав
ся з цієї зупинки, щоб перервати непотрібну 
розмову, вибратися з цього безглуздого 
хаосу, з натовпу безумних, скалічених істот, 
які давно вже не викликали в ньому ні спів
чуття, ні жаху. Він так звик до них, що вони

здавалися йому нормальними людьми, і все 
круг нього було нормальне. Ольджі, стоячи 
біля дверей, дивився надвір.

На жовтій стіні якоїсь будівлі вирізнялися 
чорні літери: Аркуата-Скрівія. Отже, поїзд 
в Аркуата-Скрівія, вони й досі ще в Лігурії. 
Стіна, кілька дерев —  це були в'язи, і Оль
джі зрадів, мов хлопчак, що визначив поро
ду дерев, —  оце й усе, що він міг побачити 
в цьому місті. Зате було чути гомін, десь 
кричали, віталися і прощалися люди. Іще 
чути було шум машин, рипіння возів. Моло
дий дзвінкий голос вигукував:

—  Помаранчовий сік, пиво, прохолодні 
напої!..

Ольджі дивився на глуху стіну і силкувався 
уявити, яке воно, це місто. Поїзд рушив, 
перед Ольджі одна за одною пропливали 
живі картини: монастир, електростанція, білі 
будиночки, сади, а далі знову мовчазні поля 
під яскравим літнім сонцем. Ольджі сів. 
Вусатий зняв чорні окуляри і витирав очі 
хусткою, наче плакав. Але це були не сльо
зи, а гній. Отже, чорні окуляри потрібні 
йому, щоб приховувати хворобу, а не щоб 
ховатися за ними.

—  Що в тебе, трахома? —  запитав Ольджі.
—  Це я заробив, коли працював на шахті 

в Бельгії, —  відповів вусатий. —  Там я й за
хворів, але вони не визнали професіональ
ної хвороби і не дали мені ні копійки. Ма
буть, скоро я зовсім осліпну.

—  А ви зверталися до спеціаліста з очних 
захворювань? —  співчутливо спитав амери
канець.

—  Був. Навіть у професора в Туріні був. 
Тому мене й обвинувачують, що я задушив 
там повію.

«Він не сказав: «оту нещасну», —  подумав 
Ольджі. —  Чи може така дрібниця правити 
за психологічний доказ того, що він винен?

А втім, і убивці, поки провина їх не до
ведена, вживають найжалісливіші слова, ко
ли говорять про свої жертви. Якщо він не 
жаліє себе, знаючи, що скоро осліпне, то 
чому він мусить жаліти якусь невідому по
вію? Цілком можливо, що він не винен. Але 
це не завадить їм засудити його до довіч
ного ув'язнення, якщо вони зможуть знайти 
хоч який-небудь доказ».

Вусатий знову начепив окуляри і склепив 
свої велетенські руки (а які ж іще руки мо
жуть бути у шахтаря?)

—  Я зовсім не проти того, щоб мене за
судили, —  сказав він. —  Звичайно, за тієї 
умови, щоб через два-три роки вони визна
ли, що я невинуватий. Тоді мені відшкоду
ють збитки. Мені казали, що є такий закон, 
за яким відшкодовують судові помилки. 
Я задовольнюся одним мільйоном. Тоді я 
зміг би відкрити невелику крамницю і за
робляти собі на хліб. Напівсліпого мене ні-
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хто не візьме на шахту, навіть коли я сам 
схочу. Навіть гудсобним робітником не візь
муть.

Прелат і далі обмахувався журналом, і 
нога на обкладинці рухалася то праворуч, то 
ліворуч, якось безглуздо і ніби насмішку
вато...

Ольджі зустрівся поглядом з американ
цем.

—  Які у вас книги в мішку?— спитав Оль
джі. —  Чи ви теж возите з собою свою біб
ліотеку?

Ольджі згадав інженера, який захоплю
вався теорією надлюдини і проблемою 
смерті. Американець перелічив книги, які 
були в нього в мішку: історія мистецтва, 
політична економія, філософія. І ніякої худо
жньої літератури. Тільки поет Паунд в оригі
налі.

—  Ви не любите романів? —  спитав Оль
дж і.—  А я найбільше люблю саме прозу.

Американець відповів, що є багато всіля
ких письменників, але його особисто цікавить 
один вид художньої літератури.

—  Який?
—  Література, що правдиво показує стан 

людини.
—  Кожен письменник вважає, що він ро

бить саме це.
—  Згоден. Але фальш, принаймні в літе

ратурі, виявляється дуже легко. Ви теж пи
шете?

—  Чому ви так думаєте?
—  Ваші очі. Досить глянути вам в очі, щоб 

переконатися в цьому.
Ольджі згадав каторжника, з яким їхав 

першого дня своєї мандрівки, і засміявся.
—  Хіба очима пишуть?
—  Звичайно, ні. Але письменники працю

ють очима, головним чином очима.
—  Є і такі. Вони називають себе письмен

никами погляду, але пишуть дуже повер
хово.

—  Я маю на увазі особливі очі, які можуть 
зазирати всередину речей, бачити їх внут
рішній механізм.

—  Я не маю таких особливих очей, — сум
но відказав Ольджі. —  У мене два найзви- 
чайнісіньких ока.

Але він усе-таки признався, що пише. Уже 
дванадцять років пише. Він не сказав: «Це 
важко!» або «Страшенно важко», бо амери
канець сам писав і знав, що це таке.

—  Мені б хотілося прочитати що-небудь,
—  попрохав американець. —  Ви зберігаєте у 
себе написане, чи відсилаєте додому?

—  Я мов той равлик: весь мій дім зі мною.
Він показав на мішок.
—  Зошит он там.
—  Дозволите? —  наполягав американець.

— Дайте мені.
Ольджі вагався.

—  Ми майже приїхали.
—  Та ні. Ми ще не доїхали й до Тортони. 

Ви, може, боїтеся?
—  Чого?
— Почути мою оцінку. Оцінку людини, 

яка знається на цьому.
Ольджі розв'язав мішок і видобув звідти 

великого чорного зошита. Це був навіть не 
один зошит, а кілька, але зшиті докупи. 
Грубу палітурку Ольджі зробив сам.

—  Ну що, непогано, га? —  усміхнувся він. 
—  Бодоні 1 порівняно зі мною був просто 
кустар. А цей чудесний похмурий колір! Ро
доначальник проклятих поетів міг би мені 
позаздрити.

Американець знизав плечима. Ольджі 
рвучко простягнув йому зошит.

— Розважайтеся! Що ж до граматичних 
помилок, варваризмів та ідіотизмів, то ви 
їх знайдете скільки завгодно.

Американець нічого не сказав і почав чи
тати. Читав він дуже уважно. Ольджі одвер
нувся, підійшов до вікна. Рівнйна, пагорби, 
знову рівнина. Земля родюча, як здалося 
Ольджі, добре угноєна.

Поїзд засвистів і зупинився, вони приїхали 
в Тортону. Стоянка тривала хвилин п'ятнад
цять, потім знову поїхали. Американець все 
ще читав. Це могло потішити самолюбство 
Ольджі, але він знав, який то небезпечний 
звір —  самолюбство, і не давав йому волі. 
Ольджі простягнув був руку до зошита, але 
американець несподівано грубо відштов
хнув його.

—  Якого біса! Не заважайте мені читати.
Ця грубість сподобалася Ольджі більше,

ніж похвала. Американець читав з годину, 
потім глянув на останню сторінку— роман 
був незакінчений.

—  Коли ви його допишете?
—  Місяців за два. А взагалі мені не хоті

лося б закінчувати його, бо в житті нічого 
ніколи не кінчається. Але кожен літератур
ний твір мусить мати початок і кінець, і мені 
доведеться теж додержати цього правила.

—  Закінчуйте швидше і надсилайте видав
цеві.

Ольджі сховав зошит у мішок.
—  Я боюсь видавців.
—  Тоді доручіть це мені, —  сказав амери

канець. —  Я поговорю про вас із своїм ви
давцем. Розумний видавець не відмовиться 
від такої книги.

—  Але ж...
—  Ви одержите багато грошей, станете 

знаменитістю, це якоюсь мірою буде вина
городою за все, що ви витерпіли, —  сказав 
американець.

Він дістав з валізи аркуш білого паперу і 
щось написав на ньому.

1 Італійський друкар.
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—  Ось вам моя адреса. Можете зверта* 
тися до мене будь-коли, 'буду радий стати 
вам у пригоді.

Американець склав папір і засунув його в 
кишеню Ольджі.

—  Приготуватися! Надіти наручники! —  
почувся голос начальника варти.

Вони приїхали, нарешті, в Алессандрію.
—  Спершу виходять ті, які тут залишать

ся! —  наказав начальник.
Американець простягнув був Ольджі ру

ку, та раптом обійняв і поцілував його. 
Ольджі збентежила така експансивність, він 
не відповів на поцілунок і сказав тільки:

—  Прощавайте!
Настала і його черга. До нього пристави

ли велетня-карабінера. Тюремну машину не 
підігнали до вагона, як це роблять під час 
переведення в'язнів —  для забезпечення їх 
максимальної ізоляції і швидкості. Наче вели- 
кий пес на цепу, Ольджі йшов за карабіне
ром, який нагадував рухому Ейфельову баш
ту. Так вони перейшли дві пари рейок, про
йшли тротуаром, безлюдним і похмурим, і 
звернули на маленький майдан, де росли дві 
липи і стояла громадська вбиральня. Досить 
молода жінка сиділа на лаві й читала книж  ̂
ку, а неподалік од неї бігали і гралися, без
турботно сміючись, двоє дітей. Жінка з по
дивом, а може і з жахом, глянула на двох 
скутих разом людей —  символи суворого 
Правосуддя і Злочину в кайданах, а діти ве
село кричали й сміялися, мабуть, вирішили, 
що дорослі почали якусь чудернацьку гру. 
Страшна пара зникла з очей —  а може, це 
тільки привидилося? —  і ніжна мама попра
вила зачіску, розгладила на грудях блузку і 
знову заглибилася в книгу —  певно, якась 
любовна історія.

— Чи не знаєте, коли мене відправлять в 
Салуццо? —  спитав Ольджі.

—  Не знаю,—  відповів велетень.
Голос його падав звідкілясь згори, і сло

ва здавалися дивовижно маленькими по
рівняно з велетенським тілом того, хто їх 
вимовляв.

Тюремний фургон стояв у провулку. В 
ньому вже сиділи карабінери, ті самі, які 
відвозили в'язнів у тюрму. Ольджі мовчки 
вмостився в глибині кузова. Майже всі кара
бінери були молоді й дужі, їхні обличчя ніби 
випромінювали здоров'я і впевненість —  
цілковита гармонія з мундирами і зброєю. 
Один з них, найвищий і найвродливіший, 
делікатно тримав у руках пакунок, на облич
чі його можна було прочитати роздрату
вання.

— У мене все масло розтане! —  обурено 
сказав він. — Я попрохав його одвезти мене 
просто в казарму, але ж ні: треба було 
спершу їхати в постійну тюрму, потім в тран

зитну, а в казарму вже після всього, коли він 
надумав. Я знаю, що бригадир Ашоне на 
мене сердитий. Але неприємність він робить 
в даному разі не мені, а синьйорові лейте
нанту. Я розповім про це синьйорові лей
тенанту.

інші карабінери мовчали —  вони були обе
режні і тому додержувались нейтралітету. 
Лейтенант, звичайно, начальство, але іноді 
бригадир може завдати більше клопоту, 
аніж лейтенант...

Прибули в тюрму, яка містилася в будин
ку, що зовні виглядав якось по-домашньо
му мирно. Звичайними сходами, які нічим 
не нагадували тюремні, піднялися на другий 
поверх, пройшли широким світлим коридо
ром, де стояла дерев'яна канапа і дві кім
натні рослини у великих горщиках. Зайшлй в 
реєстратуру. Лисий, трохи згорблений, сум
ний чиновник у цивільному повільно друку
вав на машинці. В кімнаті, крім нього, був 
бригадир, гладкий, веселий, напахчений, 
який розмовляв з неаполітанським акцен
том.

З Ольджі зняли наручники і ланцюг, він 
відповів на звичні запитання.

—  Ольджі Вальнізі, син покійного П'єтро?
—  Так.
—  Сорок шість років?
—  Так.
—  Куди їдете?
—  В Салуццо.
—  Особливі прикмети?
—  Татуїровка.
—  Ви маєте гроші: вісімсот п'ятдесят сім 

лір?
—> Так.
—  Розпишіться.
—  Коли мене переведуть у Салуццо?
—  У вівторок.
—  У вівторок? Сьогодні вівторок.
—  Цілком очевидно, що це буде вівторок 

наступного тижня.
—  Цілий тиждень!
Напахчений бригадир суворо глянув на 

нього.
—  Ми тут в'язнів не б'ємо, не тримаємо 

на ланцюгу, як в часи середньовіччя, не му
чимо голодом.

—  Я знаю, що ви дуже гуманні, —  сказав 
Ольджі, —  але бути транзитником завжди 
незручно.

—  Нічого, потерпи, —  заспокоїв його неа
політанець. —  Минулого тижня у мене по
мерла теща, то що ж, по-твоєму, я мав ро
бити? Лаяти бога чи уряд? Треба завжди 
мати терпіння. Бери свої речі і йди за мною. 
Де твої речі?

—  Я залишив їх у готелі «Даніель», —  від
повів Ольджі.
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В глибині коридора були грати, за ними 
починався іншиі  ̂ коридор, довший і вужчий, 
темний. Бригадир відімкнув другі заграто
вані двері, грати на яких були значно товщі, 
ніж на перших, і покликав:

—  Боссоне!
Знизу, мов із пекла, долинув хрипкий го

лос:
—  Слухаюсь, бригадире!
—  Прибув транзитник. Обшукай його і 

замкни в камеру.
Ольджі спустився, пройшов довгим, дуже 

вузьким проходом, звернув і побачив біля 
маленького віконця лінивого й пітного тю
ремника. В'язень дивився на тюремника, 
тюремник на в'язня.

—  Мені здається, що я вас знаю, —  сказав 
тюремник; акцент виказував жителя Кала- 
брії або Сіцілії.

—  Авжеж, —  відповів Ольджі, —  в Порто- 
Адзурро. У тисяча дев'ятсот сорок дев'ято
му році. Я навіть пам'ятаю як вас звуть. Ви 
вартували завжди біля карцерів.

Тюремник глянув на нього підозріливо і 
боязко, але на обличчі в Ольджі застиг 
добродушно-дурнуватий вираз.

—  А тепер ти куди? —  заспокоївшись, спи
тав тюремник.

—  В Салуццо.
—  Заходь сюди.
Тюремник обшукав його дуже ретельно, 

наказав навіть спустити кальсони.
—  Дай йому придане, —  сказав він приби

ральникові, потім свиснув, притуливши до 
губ ключа, і гукнув: —  Прибув транзитник!

—■ Хай іде! —  відповів голос знизу.
—  Іди вниз! —  сказав тюремник Боссоне.
Ольджі спустився униз і зупинився біля

грат; відімкнув йому молодий і уважливий 
тюремник.

—  Ходіть сюди, —  сказав він.
Ольджі зайшов, поклав пакунок з «прида

ним» в куток, привітався з тими, хто вже був 
тут.

—  Добрий вечір, синьйори.
—  Добрий вечір, —  відповіли йому два 

голоси.
Було тільки шість вечора, надворі яскраво 

світило сонце, але тут вже горіла нічна лам
па. Ольджі відчув непереборне бажання 
помочитися, з ним це бувало завжди, коли 
щось терзало його, болісно насідало й ду
шило. Унітаз був відокремлений від камери 
перегородкою. Ольджі намацав в кишені 
папір, покладений туди американцем, витяг
нув його, подивився. Це був чудовий папір, 
досвідчена рука американця накреслила на 
ньому тонкий рисунок літер. Ольджі зібгав 
папір і кинув в унітаз, потім потягнув ланцю
жок. З шумом полилася вода.

ЧАСТИНА ШОСТА
3 1

У цій камері замість звичайних койок сто
яли триповерхові конструкції, дві біля стіни, 
поряд з дверима, третя біля перегородки, 
що відокремлювала вбиральню. Дві перші 
були зайняті, лишалася та, що поряд з уби
ральнею.

—  Можеш зробити, як ми, —  сказав, звер
таючись до Ольджі, чоловік із слуховим апа
ратом. —  Зніми горішні койки і постав отам 
у куток разом з іншими. Вони тут ні до чого, 
а ти матимеш більше повітря.

—  Тут і так досить повітря, —  буркнув 
Ольджі.

—  Що? —  крикнув той. Він був такий глу
хий, що і слуховий апарат йому не допома
гав. Він уже лежав, койка була низенька, 
сантиметрів тридцять над підлогою. Другий 
в'язень теж лежав і читав журнал «Болеро- 
фільм».

—  Я їх залишу, як є, —  відповів Ольджі.—  
Буде, мов на морській службі.

Він не сказав, що буде, як у військовій 
тюрмі. Триповерхова койка йому була по
трібна не тому, що пробуджувала в ньому 
якісь спогади, він хотів скористатися нею 
для здійснення своїх намірів.

—  Якби ти приїхав на годину раніше, —  
сказав глухий,— то одержав би зелену ква
солю. Сьогодні ми їли її на вечерю. Завтра 
буде солодкий перець, післязавтра салат з 
помідорів і картоплі. Готують тут непогано. 
Макарони готують добре, хліб теж добрий. 
Ти куди їдеш?

—  В Салуццо, —  відповів Ольджі, розкла
даючи солом'яний матрац на середній кой
ці. Він звично вирівняв солому, постелив 
перше простирадло з великою латкою посе
редині і з великими плямами, що лишалися 
навіть після прання. Ольджі удав, що не 
бачить їх. Він постелив друге простирадло, 
а ковдру поклав на верхню койку, щоб елек
тричне світло не різало йому очі. Подушка 
була плеската, як млинець, та його це ціл
ком влаштовувало, бо від високої подушки 
у нього боліла шия, біль озивався аж у моз
ку. Ольджі схопився за залізний край горіш
ньої койки, спритно, мов юнак, підтягнувся, 
але замість того, щоб упасти на середину 
койки, вдарився куприком об залізний край. 
Ольджі скривився від гострого болю і глянув 
на своїх сусідів —  чи не помітили, як він 
осоромився. Ті двоє нічого не помітили. 
Ольджі трохи повозився ще, перевірив, чи 
м'яка постіль. Іржава сітка жалібно рипіла. 
Він подумав, що це непристойне рипіння
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чують сусіди, і зліз з койки, але не повільно 
і обережно, як належить людині його віку, 
до того ж не зовсім здоровій, а швидко і 
легко, наче йому було двадцять років і він 
міг стрибати, мов той коник. Але й тут йому 
не пощастило: підвернулася нога. Ольджі 
стиснув кулаки, наче його хтось образив, і 
глянув на глухого; обличчя того —  обличчя 
старого немовляти —  розпливлося у весе
лій, трохи глузливій посмішці.

—  Я теж був у Салуццо, —  сказав глухий.
—  Коли? —  байдуже спитав Ольджі.
—  Тридцять п'ять або сорок років тому.
Ольджі засміявся і уважно глянув на глу

хого. В перший момент йому здалося, що 
тому приблизно стільки ж років, скільки 
йому, Ольджі. Але, виходить, глухий значно 
старший за нього, коли вже в такі доісторич
ні часи сидів у тюрмі.

— Скільки тобі років?
Глухий почув або здогадався, про що його 

питають.
—  Сімдесят.
—  Ну що ж, ти ще досить жвавий, стари- 

ганю.
— Що? —  захрипів глухий.
—  Ти зовсім молодий, кажу, —  крикнув 

йому Ольджі в самісеньке вухо.
—  Молодший за тебе, —  радісно відповів 

глухий. — Ти звідки тепер?
—  З Чівіта-Веккіа.
Другий в'язень, який побажав йому доб

рого вечора і не вимовив більше ні слова, 
відклав «Болеро-фільм». Це був чоловік ро
ків тридцяти п'яти, низенький, весь волоха
тий, з дуже низьким чолом.

—  Чи не знайомі ви з Ді Стефано? —  спи
тав він у Ольджі, з видимим зусиллям ви
мовляючи слова (очевидно, він звик роз
мовляти на діалекті).

—  Аякже, — жартома відповів Ольджі. —  
Я познайомився з ним, коли грав у футболь
ній команді «Реаль Мадрід».

—  Ді Стефано —  мій земляк, —  сказав 
той, не зрозумівши жарту: —  Аве уже сім 
років сидить у Чівіта-Веккіа.

—  Я його знаю,—  сказав Ольджі (насправ
ді він його зовсім не пам'ятав). —  Ми з ним 
товаришували, Ді Стефано молодець.

—  Він також із Комізо, —  гордо заявив 
земляк Ді Стефано. —  Аве уже сімнадцять 
років відбуває покарання, але тепер йому 
лишилося зовсім мало, він вийде місяців 
через п'ятнадцять або сімнадцять.

—  Вісімнадцять, —  поправив його Ольджі.
—  Його дружина —  двоюрідна сестра од

ного ченця, якого знають мої друзі, —  по
яснив тип із Комізо.

—  Дуже приємно це чути.
Низькочолий посміхнувся і знову загли

бився в «Болеро-фільм». Процес читання,

очевидно, давав йому розраду і водночас 
становив неабиякі труднощі.

Високо в стіні було вікно чотирикутної 
форми, з подвійними гратами. Ольджі при
кинув на око товщину отіни й задоволено 
сказав:

—  П'ятдесят років тому архітектори прос
то розтринькували будівельний матеріал.

Його тішило, що в камеру не проникає 
жодного подиху, жодного промінчика зов
нішнього життя: це було неодмінною умо
вою, щоб він міг працювати. Чим більше 
його ізолювали від життя, тим сильнішу по
требу творити його в самому собі відчував 
він. Але якщо його увагу відволікало хоч 
щось із зовнішньої дійсності, це заважало 
йому обдумувати слова, і він починав навіть 
ненавидіти їх, ці неточні і приблизні слова, 
нездатні відтворити справжнє життя, але 
сповнені хитрощів, пасток, обману.

Ольджі думав про те, що пробуде тут аж 
сім днів, і йому хотілося, щоб цих днів було 
не сім, а тридцять, п'ятдесят, шістдесят, щоб 
завершити книгу, над якою він працював 
уже так багато років, але з тривалими пе
рервами. Перерви ті були зумовлені хво
робою, навколишньою обстановкою, недо
вір'ям або навіть ворожим ставленням з 
боку начальства, переведеннями в інші тюр
ми, а іноді й відразою до безумного често
любства, яке примушувало його будувати 
щось міцне і стале з крихкої цегли слів.

Але ж він не мав навіть поганенького 
олівця. Цього разу він не міг закинути собі 
забудькуватість. Запопадливий тюремник 
обшукав його так ретельно, що ніяк було 
пронести з собою навіть шпильку, не те що 
олівця. Йому дозволили взяти з собою в ка
меру лише кишеньковий словник Манфреді, 
який взагалі був йому непотрібний, а тюрем
никові видався Євангелієм, тому він і дозво
лив взяти його з собою. Зате Ольджі мав 
багато туалетного паперу.

—  Чи нема в тебе якогось олівця? —  звер
нувся Ольджі до глухого. (Йому довелося 
прокричати своє запитання тричі просто у 
вухо).

—  Нема, —  відповів глухий, нарешті зро
зумівши, що в нього питають. —  Коли ти хо
чеш написати додому, завтра вранці під час 
перевірки скажи бригадирові, і він одведе 
тебе в конуру наглядача* де ти й напишеш 
листа.

Ольджі знизав плечима.
—  Комізо! Чи нема у тебе, бува, олівця 

або самописки?
—  Нема! —  відповів простак із Комізо —  

він читав свій журнал, і губи його воруши
лися.

У цьому підземеллі було душно. А взим
ку тут, очевидно, страшенна холоднеча. 
Ольджі скинув полотняну куртку, закотив
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рукава брудної смугастої сорочки. З голе
ною головою, ^мускулястими татуйованими 
руками, з татуїровкою на грудях, він був 
схожий на запеклого злочинця, який почу
ває себе в тюрмі як дома.

—  Скільки років ти сидиш? —  спитав глу
хий.

—  Двадцять.
—  Я —  сорок. Не підряд, звичайно. Пер

ший раз —  чотири, потім —  шість, а було й 
тільки три, а ще сім, дванадцять... Тепер мені 
лишилося відсидіти три роки. Ти як гадаєш, 
дотягну чи перейду звідси просто на той 
світ?

—  Ти живучий, мов та черепаха! — крик
нув йому у вухо Ольджі.

Той весело погодився.
—  Здоров'я у мене непогане. Коли б не 

глухота, то й скаржитися не мав би на що. 
Але ж я не народився глухий. Мені розбили 
барабанну перетинку в поліції в тисяча де
в'ятсот тридцять другому році. Правим ву
хом я нічого не чую, навіть з апаратом, а на 
ліве трохи чую. Цей апарат старий, він уже 
віджив своє, тепер, кажуть, є електронні, 
тільки коштують вони багато тисяч, а звідки 
я візьму такі гроші? Я писав колись і в міні
стерство внутрішніх справ, просив, щоб мені 
заплатили за каліцтво. Вони сказали, що не 
відповідають за поліцейські методи часів 
фашизму. Я написав адвокатові, але він мені 
порадив не наполягати, бо інакше, мовляв, 
мене засудять ще й за наклеп.

Старий скрутив цигарку, потер вказівний 
палець об великий, даючи цим зрозуміти, 
що тютюн у нього кінчається. Може, він спо
дівався, що Ольджі почастує його своїм.

—  Ти куриш?
—  Мені лікар заборонив. А якщо я іноді 

й курю, то тільки гаванські сигари.
—  А тут дозволяють купувати і вино о 

пиво.
—  Ненавиджу алкогольні напої.
—  Вони продають ще фрукти, отакі здо

ровенні яблука і груші.
—  Фрукти я їм тільки в компоті.
Він міг розважатися отак до восьмої ве

чора, бо не звик рано лягати.
—  А радіопередачі тут починають о во

сьмій вечора. Не так, як в інших тюрмах, а 
якраз навпаки. У нашій тюрмі вдень усі або 
працюють, або вчаться, тому і вмикають ра
діо з восьмої до десятої. Хочеш почитати 
оце?

Глухий простяг йому товсту книгу в чор
ній шкіряній палітурці.

—  Це Біблія. Мені її подарував священик. 
Вона коштує п'ять тисяч. А я віддам її тобі 
за дві пачки міцного тютюну і дві книжечки 
цигаркового паперу.

Ольджі заперечно похитав головою.
—  Дві пачки тютюну і ніякого паперу.

Ольджі знову пбхитав голобОЮ.
—  Одну пачку.
—  Ні!
—  Тут уся світова історія, —  сказав глухий. 

—  Почитаєш трохи, стільки знатимеш!
Він ляснув рукою по Біблії, розкрив її 

навмання, удаючи, що читає. Ольджі міряв 
кроками камеру. Він завжди ходив перед 
тим, як лягти. Робив він це не для того, щоб 
перетравити нез'їдене, а за звичкою. Глухий 
сердито закрив Біблію, зняв з вуха апарат, 
прикрив обличчя хусткою. Ноги його стри
міли з ліжка, він скидався на мерця.

32
Ольджі ходив по камері, поки не почув 

дзвін. Тоді він пішов в убиральню, почистив 
зуби, випив трохи води, яка заміняла йому 
вечерю і, цього разу обережно, зліз на 
койку. Ті двоє вже спали. Примітивна істота 
з Комізо хропла, глухий повернувся на бік, 
з-під ковдри виглядало миршаве тіло. Як 
жив цей чоловік? їв, спав, спокійно викону
вав усі інші функції живої істоти. Як подіяли 
на нього сорок років тюрми? Чого він тут 
навчився? Що в ньому змінилося? Скільки 
часу потрібно, щоб сланець змінив свою 
структуру? Ольджі іноді здавалося, що він 
встиг прожити за час ув'язнення всі періоди 
життя на землі, що він старий, як земна 
куля.

Двері були загратовані, але не так, як зви
чайно в тюрмах. Камера скидалася на вели
ку клітку з такими товстими гратами, яких не 
побачиш і в зоопарку. Аж під стелею у па
вутинні загубилося маленьке розп'яття, і 
поряд з християнським символом кари і 
спокути висіла коробка, що викрикувала всі
лякі людські дурниці.

Ольджі скинув кальсони, а потім і сороч
ку, заплющив очі і почав думати про те, що 
він напише завтра. Та його скоро стомили 
холодні роздуми, творча праця мозку по
требувала реалізації на білій сторінці.

Ольджі почав розглядати своє тіло: живіт, 
ноги, руки. Він все ще був досить показний 
мужчина. Обличчя виказувало, що прожито 
довге й нелегке життя, але тіло, принаймні 
зовні, залишалося молодим. Він глянув на 
тих двох: вони розчинилися уві сні, мовби їх 
тут і не було. Голий на своїй койці, захище
ний від набридливого світу, він був сам один 
у всьому світі. Надто самотній він був у світі, 
створеному для того, щоб жити в ньому ра
зом з іншими людьми.

Коробка нараз захрипіла, з неї полився 
потік хаотичних звуків, що наздоганяли один 
одного, кружляли в маленькому обмеже-
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ИблАу просторі. Знову ця клята танцювальна 
музика. «Краще вже тамтам, —  думав Оль- 
джі, —  живе шаленство дикунів, ніж оця 
дурна сарабанда цивілізованих людей, охоп
лених старечою трясцею».

Потім почався справжній спектакль. Пере
дачу вели з Річчоне. Виступали місцеві зна
менитості, змагаючись із представниками ін
ших міст. Конферансьє по-світському шепе
лявив, перелічуючи етнографічні особливос
ті місцевості— очевидно, ці дані він запо
зичив з туристичної реклами, —  захоплено 
змальовував елегантні туалети і граціозність 
учасниць концерту; підкреслював їхню мо
лодість, але не забував і про жартівливо- 
іронічні натяки щодо їхніх любовних пригод, 
і вже зовсім побіжно згадував про їхні нахи
ли і поривання.

Самовпевнена сімнадцятирічна дівчина на 
запитання: «Чому ви вирішили співати, синь
йорино?»—  відповіла з апломбом: «Бо я хо
чу стати славнозвісною співачкою». —  «А 
чому ви хочете стати славнозвісною співач
кою?» —  «Щоб заробляти багато грошей».—  
«А про славу ви не думаєте?» —  «Нащо мені 
слава! Я думаю про багатство». (Вибух оп
лесків елегантної публіки в залі). Інша на 
запитання: «Що ви думаєте про одруження, 
синьйорино?» —  заявила: «Зараз я думаю
тільки про свою карьеру».

А студент університету, який тричі прова
лювався на іспитах, разом з трьома дурня
ми, такими як сам, організував квартет під 
назвою «Рубай з плеча». На запитання кон
ферансьє, чому вони взяли таку назву, він 
відповів: «Тому що ми хочемо завоювати 
успіх».

«Елегантні глядачі в залі» гучно схвалю
вали такі заяви молодих бандитів. Та якби ж 
вони вміли хоча б добре співати чи грати! 
Справжньому таланту можна багато що 
простити.

«І вони, оці манірні мавпи та чванькуваті 
папуги, насмілюються називати себе артис
тами, співаками й музикантами! —  обурю
вався Ольджі. —  О Мільва! Потіш мене хоч 
ти. —  Ти глибоке море, зелений луг весною, 
ластівка, яку п'янить простір, бурхливий 
водоспад, підземний вогонь. Твій голос —  
двадцятирічна дівчина, яка під гарячим со
нячним промінням біжить назустріч коха
ному».

Він відчув, як щось лоскоче йому спину, 
простягнув руку і спіймав блощицю. Вели
ким пальцем Ольджі притиснув її до стінки 
й роздушив, лишилася порожня оболонка, і 
червона пляма.

Через десять хвилин після закінчення ра
діопередачі почалася перевірка.

І доки все це триватиме?
Та ось усе-таки настав новий день.
—  На прогулянку, —  сказав тюремник.

З усіх чотирьох ёок!в двір був отбчений 
високим кам'яним муром. У дворі була вби
ральня і кран над великою раковиною. І ще 
дві кам'яні лави. Ольджі розглядав в'язнів, 
шукав очима, хто б допоміг йому. У дворі 
гуляли молоді веселі хлопці, один з них, у 
легких штанях і сандалетах, показував при
йоми боксу. Але були там і старі злидарі, 
був і комерсант-банкрут. Ольджі підійшов 
до лави —  єдиний куточок у затінку. Якийсь 
тип посунувся, щоб він міг сісти.

—  Спасибі, —  сказав Ольджі.
—  Ви транзитний? —  спитав тип.
У нього було волосся з сивиною, що па

дало на лоб, вуса, підстрижені, як у Кларка 
Гейбла, він весь, рисами обличчя і всією 
зовнішністю, скидався на славнозвісного 
актора, тільки нижчий на зріст. На ньому 
була смугаста тюремна куртка і власні старі 
штани. На одному черевикові відстала підо
шва.

—  Так, —  відповів Ольджі, —  я тут тран
зитом. їду в Салуццо.

—  А звідки?
—  Чівіта-Веккіа.
—  Ви весь час були там?
—  Мені довелося побувати майже в усіх 

тюрмах Італії.
—  І в Портолонгоне?
—  Звичайно.
Тип, схожий на Кларка Гейбла, виказав 

поштивий подив.
—  А ви тут чекаєте суду? —  спитав Оль

джі.
—  Так. Ображання поліції і опір властям. 

Тільки це неправда. Вони хотіли перешкоди
ти мені виїхати поїздом у Рим, а я неодмін
но мусив виїхати. Мене чекали в Римі, там я 
мав зніматися у фільмі. Помер Кларк Гейбл, 
і я мав його замінити.

—  Ви розповідали про це судовому слід
чому?

—  Звичайно. Вони мусять мене випустити.
—  А що вам сказав слідчий?
— Нічого.
«Тобі ще пощастить, коли тебе просто по

садять у в'язницю, —  подумав Ольджі. —  
А коли тебе засадять у божевільню для зло
чинців, і якщо ти саме такий, яким здаєшся, 
тобто простий сірий чоловічок, у якого нема 
грошей, знайомств, протекцій, то з боже
вільні ти вже не вийдеш».

Ольджі уважно придивлявся до симпатич
ного обличчя, що нагадувало лице славно
звісного кіноактора; йому хотілося розгада
ти загадку. Чи справді він божевільний, чи 
прикидається? Може, він вигадав цю не
безпечну версію, щоб уникнути тюрми, і не 
подумав, що може зажити значно більших 
неприємностей? А якщо він божевільний, то 
в якій мірі? А втім, Ольджі вже втратив 
будь-яке бажання розгадувати людські таєм-
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ниці. Для цього t/ютрібна твердість і впев
неність або велика любов до ближнього. А 
Ольджі вже ні в чому не був впевнений, 
а ближні були його ворогами.

—  Ви хто за фахом?
—  Перукар. Спершу я плавав на судні, 

багато років, але потім мене засудили на 
короткий строк за крадіжку і забрали тру
дову морську книжку. У мене була малень
ка чоловіча перукарня, та мій компаньйон 
скористався з того, що я в тюрмі, і загарбав 
її собі.

—  А ти попроси когось з родичів, щоб во
ни втрутилися.

—  У мене була сестра, та вона померла 
саме в свят-вечір, тепер у мене нікого нема.

Він підвівся. У нього затерпла права нога, 
і він почав розминати її.

—  Пройдемося? —  запропонував він Оль- 
джі.

—  Надто вже пече сонце. Чи нема в тебе, 
бува, олівця або самописки?

—  Нічого в мене нема. Ця тюрма для тих, 
хто ще чекає процесу, нам нічого не дозво
ляють мати при собі. В дні, коли дозволено 
писати листи, нам дають ручки і чорнильни
ці, а потім забирають.

— Я все це знаю, — відповів Ольджі. —  
Не вчора сів у в'язницю. Але олівці все одно 
бувають, та й авторучки трапляються.

—  Це правда. Пошукаємо, може, і знайду 
для тебе олівець.

Кларк Гейбл покликав хлопця, який пока
зував прийоми боксу:

—  Гей, Джермано!
Той підбіг, вистукуючи сандалетами весе

лу музику на стоптаній бруківці. Голий по 
пояс, стрункий і вродливий, з неспокійними 
очима, погляд яких ні на чому не затриму
вався надовго.

— Чого тобі, Кларк Гейбл? Хочеш разок 
затягтися?

—  Чи нема в тебе олівця для цього друга? 
Він з Портолонгоне.

Погляд боксера на мить зупинився на об
личчі Ольджі.

—  Нема.
Він метнувся в гурт молоді, в одну мить 

схопив двох, а третього поклав собі на спи- 
ну.

—  Ходімо поспитаємо Паоліно, —  запро
понував Кларк Гейбл, показуючи на одне з 
чотирьох вікон, що виходили у двір. —  Пао
ліно вивчає французьку мову. Він, бідолаха, 
убив власного батька.

Кларк Гейбл покликав Паоліно, який сидів 
на койці з книгою в руках.

—  Він ніколи не виходить у двір, бо йому 
соромно. А батько його був бандит, злочи
нець і п'яниця.

Паоліно підійшов до грат.
—  Чого тобі, Ріккардо?

60



—  Оцей друг приїхав сюди з Портолонго- 
не, —  сказав Кларк Гейбл.

—  Добридень, Паоліно, —  привітався Оль- 
джі. —  Вивчаєш французьку мову?

—  Так, —  відповів Паоліно і зашарівся.
—  Je connais lefran^ais1. Чи маешдоброго 

підручника?
Паоліно показав книгу.
—  Добрий, —  похвалив Ольджі.
—  У мене є граматика і словник. Але вчи

тися без викладача важко.
—  Потрібна наполегливість, —  відповів 

Ольджі. —  І не лякатися перших труднощів. 
Молодець.

Ольджі глянув на Кларка Гейбла, і той ска
зав:

—  Паоліно, чи не знайдеться в тебе яко
гось олівця для цього синьйора?

—  На жаль, нема, —  відповів Паоліно. —  
Я роблю вправи з перекладу в дні писання 
листів, коли дають ручки і чорнило. Я теж 
хотів би мати олівця, але ж це заборонено 
статутом.

Ольджі посміхнувся.
—  Спитаю Марчелло, —  сказав Кларк 

Гейбл.
Це був серйозний хлопець, мовчазний, з 

важкою щелепою, вкритою чорною щети
ною, і чесним, одвертим поглядом.

—  Марчелло, оцей друг прибув з Порто- 
лонгоне. Йому потрібен олівець. У тебе є?

—  Є, —  відповів Марчелло, простягуючи 
руку Ольджі. —  Тільки не тут, а в камері. Я 
принесу на вечірню прогулянку... Отже, ви 
з Портолонгоне? Важко там!..

З гурту молоді хтось покликав Марчелло:
—  Іди позмагайся з Джермано. Він усіх 

перемагає. Може, ти його подужаєш.
—  Він і мене поб'є, —  відповів Марчелло: 

—  Коли я працював на цементному заводі, 
м'язи у мене були міцні, ну а тепер...

Разом з Ольджі Марчелло підійшов до 
лави, на якій Джермано одну за одною зги
нав руки своїх супротивників.

—  Дозвольте й мені? —  спитав Ольджі.
—  З вами? —  здивувався Джермано.
—  Я теж маю руки.
—  Але ж ви немолодий...
Насправді Джермано на око оцінював 

м'язи Ольджі, сильну руку, могутні плечі.
Ольджі поставив лікоть поруч з ліктем 

Джермано, сплів товсті короткі пальці з дов
гими пальцями юнака. Ольджі дивився йому 
просто в очі. Двадцять п'ять років тому в 
остерії Трієро... Він, Ольджі, і Аттао на прі
звисько Скарронцоне: сто вісімдесят на 
зріст, гора м'язів, мускули, твердіші за дере
во. Змагання тривало цілу годину, після чого 
Трієро оголосив нічию.

Джермано одразу пустив у хід всю свою
1 Я знаю французьку мону (франц.).

силу, таким раптовим натиском він завжди 
змушував противника піддатися, але вс цього 
рука була мов залізний болт, вбитий у лаву. 
Джермано, усвідомивши свою поразку і ско
рившись їй, чекав, коли Ольджі зігне йому 
руку. На обличчі у нього вже з'явився вираз 
покори і сорому, коли раптом рука Ольджі 
зігнулась.

—  Твоя взяла, —  посміхнувшись, сказав 
Ольджі.

33
На вечірній прогулянці Марчелло простяг

нув Ольджі довгого олівця.
—  Тільки він чорнильний, нічого?
—  То ще краще, —  відповів Ольджі. —  

Але я не зможу повернути його одразу. Мені 
треба багато писати.

—  Він ваш. Я можу дістати собі іншого.
—  Спасибі. Зви мене на «ти».
—  Посидимо трохи?
Обидві лави були зайняті, і вони сіли на 

землю під муром. Було видно, що хлопець 
хоче щось сказати, та не знає, як почати. Що 
ж до Ольджі, то йому зовсім не хотілося 
розмовляти. Йому було добре: у нього в ки
шені чудовий довгий олівець, він сидить у 
затінку, а поруч з ним цей симпатичний хло
пець, симпатичний і сумний.

—  Вам сподобалася радіопередача учора 
ввечері? —  почав Марчелло.

—  Називай мене на «ти». Не сподобалася. 
Якесь безглуздя. Якби вони хоч співати умі
ли, ці кретини.

—  Більшість із них студенти,— сказав Мар
челло. —  і їм не треба думати, як заробити 
на хліб.

Марчелло сидів, втупивши очі просто себе. 
Навпроти була вбиральня з виламаними две
рима, там хтось навпочіпки сидів над ямою. 
Але Марчелло її не бачив, він стежив за хо
дом якоїсь своєї думки.

—  Я робітник, —  сказав він тихо. —  Тобто 
був робітником до того, як. став злодієм.

Марчелло дивився на татуїровку Ольджі.
—  Не дивись так, будь ласка, —  сказав 

Ольджі. —  Я не такий, яким видаюся тобі.
Він відкотив рукава сорочки і застебнув 

манжети.
—  Отак. Старий цинічний злочинець зник. 

Ти мені казав, що ти робітник. Я люблю ро
бітників і не люблю злодіїв.

Марчелло розповів йому свою історію. 
Він працював на цементному заводі, по не
ділях ходив у кав'ярню грати на більярді. 
Там він познайомився з Освальдо.

—  Це отой, високий, лисий, який тягне ліву 
ногу, —  сказав Марчелло. —  Він професіо
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нальний злодій, в усякому разі уже багато 
років. А що йому* робити, коли в нього така 
нога?

Освальдо мав мотоцикл, гроші, він міг гу
ляти з дівчатами і взагалі весело жити. У 
Марчелло була наречена Мара, яка теж пра
цювала на заводі. Вони зустрічалися, вечора
ми ходили в кіно, їхнє кохання було нудне. 
Марчелло ненавидів багатіїв. Вони мали все, 
а бідні не мали нічого. Одного разу Осваль
до запропонував йому взяти участь у вигід
ній «операції». Він погодився. Досить один 
раз ступити на цю доріжку, а потім уже по
котишся вниз, поки не опинишся у в'язниці.

—  Тепер нас судитимуть за три крадіжки. 
Я не знайомий з карним кодексом, але Ос
вальдо його добре знає. На щастя, нас суди
тимуть разом. Освальдо каже, що я дістану 
від чотирьох до шести років, бо у мене це 
перша судимість, а йому, як рецидивістові, 
дадуть від восьми до десяти. Я вже десять 
місяців у тюрмі, і я багато що зрозумів за 
цей час. Насамперед те, що індивідуальний 
бунт приречений на провал. Приватна влас
ність —  це крадіж, згоден, але не можна 
боротися проти цієї несправедливості, само
му стаючи злодієм. За ці місяці я багато про
читав. Книжки мені приносить мій старший 
брат Ніло, він в партії. 1 він мене простив. 
Мара мене теж простила. Але я сам пору
шив нашу домовленість.

—  Чому? —  спитав Ольджі.
—  Тому що я не вартий такої дівчини, як 

Мара. І тому, що шість років минуть не ско
ро. Я не хочу, щоб Мара приносила себе в 
жертву.

—  А Мара, що вона зробила, коли довіда
лася про твоє рішення?

—  Вона і далі пише мені і приносить пере
дачі.

Ольджі був зворушений, але він ховав свої 
почуття під своєю товстою шкурою, шку
рою старого каторжника.

—  Дівчата на ймення Мара —  хороші дів
чата, чесні, відважні і незрадливі, —  сказав 
Ольджі.

Він думав про дівчину на ймення Мара \  
для нього вона була більше, ніж літератур
ний персонаж. Це була жива дівчина, її зва
ли Мара, і вона йшла дорогами життя, несу
чи на собі тягар свідомості, серйозності й 
чесності.

—  Скажи мені правду, ти дуже любиш 
Мару?

—  Як матір, а іноді мені здається, що на
віть більше. Особливо тепер, коли її немає 
поруч. Наші побачення в кіно мені видавали
ся такими жалюгідними, а тепер, якби мені 
запропонували вибирати: мільярд або мож
ливість посидіти поруч з нею в маленькому 1

1 Героїня роману К. Кассоли «Наречена Бубе».

кінотеатрі на околиці, тримаючи її за руку, 
то я відмовився б від мільярда.

Зненацька Ольджі схопив його за комір і 
добряче трусонув —  весело й сердито.

—  О дурню! Ти дурніший за тих кретинів, 
що виступали по радіо учора ввечері. Ти хо
чеш втратити таку дівчину, як Мара, відмо
витися від щастя, яке ви можете побудувати 
своїми руками? Ти упав, синку, але упав на 
ноги, і це дуже добре. Кажуть, що незаба
ром буде амністія. Ти це мусиш знати. Може, 
тобі лишилося сидіти якихось п'ять-шість мі
сяців, а що таке шість місяців для тих, хто 
справді любить? Напиши їй, не змушуй її 
страждати, їй і без того болить.

—  Я так і зроблю, —  відповів Марчелло.
—  Ви одружитеся, житимете щасливо, і у 

вас буде ціла купа здорових дітлахів, —  ска
зав Ольджі.

Він часто жартома говорив подібні слова, 
вкладаючи в них іронічний зміст, але тепер 
по-дитячому палко бажав, щоб історія Мар
челло і Мари кінчилася саме так, щасливо.

До них підійшов Джермано. Похмурий, в 
очах ворожі вогники.

—  Ви... —  почав він.
Ольджі не сподобався його тон, він на

віть пошкодував, що піддався цьому хлопце
ві. «Коли він чіплятиметься до мене, стукну 
його; з годину полежить, прохолоне трохи, 
—  подумав Ольджі. —  Щоб не кокошився». 
Ольджі підвівся.

—  Чого тобі?
Джермано взяв його під руку.
—  Пройдемося трошки?
—  Але тільки в затінку.
—  Чому ви мені піддалися? —  спитав 

Джермано.
—  Тому що ти молодий і тобі було б дуже 

прикро зазнати поразки. А я звик до пора
зок. Однією більше чи менше...

Він висмикнув свою руку з-під руки Джер
мано, але пом'якшив жест тим, що дістав 
хустку і висякався.

—  Ви ще дужий, мов той віл, —  сказав 
Джермано.

—  Мені не подобається таке літературне 
порівняння, —  відповів Ольджі.

—  А що це таке —  літературне порівнян
ня? —  спитав Джермано. —  Я не вивчав літе
ратуру.

Ольджі усміхнувся.
—  Мені не подобається, коли мене порів

нюють з волом. Мабуть, це нікому не подо
бається, хоча б через те, що віл рогатий.

—  Я хотів тільки сказати, що ви дуже силь
ні. Коли вам було стільки років, як мені, вас, 
певно, ніхто не міг подужати.

—  Коли мені було стільки років, як тобі, 
я уже сидів у тюрмі.

62



—  Мене засудили за експлуатацію повії,
—  сказав раптом Джермано. —  Два роки і 
вісім місяців. Апеляційний суд підтвердив 
цей вирок, тепер справа розглядатиметься в 
касаційному, та надії мало, хоч Розіна заяви
ла, що ми з нею заручені. Власне кажучи, 
вона й справді моя наречена...

—  Що це ти мені розповідаєш?
—  Розіна з Калабрії, ми з нею заручилися, 

коли я був там на військовій службі. Потім 
мене перевели в Кунео, і вона туди. Я їй 
сказав: тобі треба заробляти, дівчинко, бо я 
без роботи. Або фабрика, або вулиця. Вона 
обрала вулицю. Заробляла вона мало, не та
ка вже вона гарна, та й хитрувати не вміла. 
Того, що вона мені приносила, ледве ставало 
на розваги.

—  Я б тобі дав не два роки вісім місяців, 
а тридцять років, —  зневажливо сказав йому 
Ольджі. — Задовольнитися дурненькою про
вінційною дівчинкою! 1 це з твоїми чудови
ми природними даними! З твоєю сміливі
стю, розумом, заповзятливістю! Такий хло
пець, як ти, бандит і хуліган! Тобі треба було 
брати найшикарніших мандрьох, у яких гро
шей кури не клюють! Тобі потрібні такі жін
ки, з якими по телефону домовляються про 
побачення, яким за один вечір платять пів- 
мільйона, прибутки яких перевищують заро
біток власника найбільших підприємств. Ото
ді ти справді добре жив би, одягався б, як 
чоловік англійської королеви, була б і квар
тира в Паріолі !, і вілла на Рів'єрі, і шикарні 
машини.

—  Моя мати і сестра зрання до пізнього 
вечора гнуть спину над шитвом, —  пробур
мотів Джермано, —  які там збіса шикарні 
машини!

—  Бо вони дурепи, —  безапеляційно зая
вив Ольджі. —  Коли б твоя сестра —  а вона, 
певне, вродлива —  була такою бандиткою, 
як її брат, то вона б уже знала, звідки брати 
гроші. Бідний лише той, хто хоче бути бід
ним. Маєш, халтурнику!

Ольджі штовхнув Джермано кулаком у 
груди, але тому не хотілося битися. Він зга
дав прокляті злидні у себе вдома, згадав не
щасну Розіну. Та Ольджі і далі зачіпав його, 
викликаючи на змагання, і Джермано почав 
стрибати круг нього. Стрибав він досить 
спритно, але бити не вмів. Всі його удари 
припадали на руки Ольджі.

—  Ви добре захищаєтесь, —  сказав Джер
мано, —  вас ніяк не поцілиш.

—  Не поцілиш, не поцілиш! —  проспівав 
Ольджі на мотив модної пісеньки.

Веселий настрій, трошки агресивний і за
дерикуватий, він приніс із собокэ і в камеру.

—  Що ти мені скажеш доброго, дідусю?
—  крикнув він просто у вухо глухому.

1 Фешенебельний район Рима.

—  Хто має гроші, тому і в тюрмі добре, 
а в кого їх нема, тому найкраще повіси
тись, —  сказав глухий.

Це веселе зауваження нагадало Ольджі 
вірш Гейне, і він продекламував:

— Як багато в тебе є —
То ще більше ти придбаєш.
Маєш мало — одберуть 
і найменше, що ти маєш.
Коли ж зовсім голий ти —
Ляж в могилу в силі, в цвіті.
Той лиш має право жить,
Хто хоч дещо має в світі 1.

На жаль, глухий нічого не зрозумів, бо не
дочував, а на його сусіду з Комізо деклама
ція Ольджі не справила жодного враження.

—  Ви коли їдете? —  спитав він.
—  Наступного вівторка, —  відповів Оль

джі.
—  А я завтра, —  весело вигукнув той. —  

їду до Аугусти, в Сіцілію. Ближче до домів
ки. Ці тюрми на материку мені не подоба
ються. Вже дев'ять років я не був у Сіцілії.

Виявилось, що він теж убив когось, але не 
щоб помститись за зневажену честь родич
ки, а під час суперечки про те, кому нале
жить стайня. О восьмій годині обоє сусідів 
Ольджі спокійно спали.

«Чисті, невинні душі! —  іронічно поза
здрив їм Ольджі. —  Казуїсти твердять, що 
безсоння —  сверблячка хворого сумління, 
яка мучить грішників і нечестивих. Невідо
мий усі свої драматичні тиради виголошував 
уночі. Отже, в тюрмі, де стільки негідників, 
сверблячка совісті, що заважає спати, має 
бути звичайним явищем. Але я можу полічи
ти на пальцях тих, що терплять від цієї свер
блячки. Якщо брати безсоння як критерій 
грішності, то діла знаменитого грішника 
Манцоні видадуться просто дитячою забав
кою порівняно з моїми гріхами».

Ольджі обережно зліз на койку. Його мо
зок працював напружено, він почував себе, 
як жінка, що ось-ось народить, але треба 
було почекати, поки кінчиться радіопереда
ча. Коли, нарешті, настала тиша і мовчання, 
Ольджі знову знайшов свій голос. Він порі
зав туалетний папір на аркушики і виготовив 
з них щось схоже на книжку. Папір був жов
тавий, шорсткий, доводилось сильно натиска
ти на олівець. Він писав повільно, старанно 
вибирав слова, але в словник майже не за
глядав. Як усі письменники, які працюють 
над живою темою, Ольджі зовсім не дбав 
про вишуканість стилю, а весь час думав про 
те, щоб бути абсолютно правдивим, при
близні вислови і описи не задовольняли його.

Ольджі писав до світанку. 1
1 Переклад Л. Первомайського.
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На прогулянку він пішов, головним чином, 
щоб побачити Марчелло, поговорити з ним. 
Ольджі приваблювала в молодому робітни
кові жадоба знань, кмітливість. Вони почали 
розмову про книги, і Марчелло наївно диву
вався, як може людина з такою невеликою 
освітою (Ольджі розповів йому, що закін
чив лише чотири класи початкової школи) 
так грунтовно знати літературу.

—  І як вам пощастило стільки прочитати?
—  вигукнув Марчелло. —  Та ще й мови ви
вчити: англійську, французьку, іспанську...

-ч- Двадцять років у тюрмі —  час нема
лий, синку, —  пояснив Ольджі. —  Щось тре
ба робити, коли не хочеш жити, як звір у 
клітці.

Та Ольджі знав не тільки літературу, він 
знову здивував Марчелло, заговоривши із 
знанням справи про футбол, велосипедний 
спорт, бокс, про легку музику, кіно і театр; 
розбирався він і в питаннях робітничого 
руху: синдикалізмі, тейлоризмі тощо.

—  Ви —  жива енциклопедія, —  захоплю
вався Марчелло.

—  Ніяка я не енциклопедія, —  сказав 
Ольджі. —  Просто мене цікавлять усі сторо
ни життя. Але ми базікаємо та й базікаємо, 
а я все ще не спитав тебе: як Мара?

—  Я написав їй.
—  Добре, —  сказав Ольджі.
Він був задоволений. Вони гуляли на осон

ні, а Ольджі й не помічав цього, йому було 
приємно відчувати гаряче сонячне проміння. 
Йому здавалося, що він помолодшав років 
на двадцять, а цей парубок, Марчелло, з 
яким він зовсім недавно познайомився, наче 
брат йому; давно вже так приязно ніхто не 
усміхався до Ольджі.

—  В листі до Мари... я розповів про тебе.
—  Ми познайомилися тільки вчора. Що ти 

про мене знаєш?
Ольджі насупився, але йому було весело, 

так весело, що він навіть пожартував з Клар
ком Гейблом:

—  Коли ти поїдеш у Голлівуд, спробуй і 
мене влаштувати на якусь маленьку роль. Я 
міг би добре зіграти, наприклад, п'яницю- 
гангстера, який зловживає морфієм.

—  Паоліно просить, щоб ти дав йому кіль
ка уроків, він хоче повправлятися у вимові,
—  сказав Кларк, радіючи, що може прислу
житися товаришеві.

Ольджі глянув туди, де було вікно камери 
Паоліно. Той сидів біля грат з книгою в ру
ках.

—  іду.
Але його перехопив Джермано.
—  Чекай, старий кремінь, я хочу тобі щось 

показати.

34 Він простяг Ольджі фотографію Розіни. 
З фото дивилася невисока повненька дівчи
на з квіткою в зачісці, з лагідною і покірли
вою усмішкою —  ідеальна наречена для 
кожного солдатського серця. На зворотному 
боці картки Ольджі прочитав напис, зробле
ний непевною рукою: «Кохаю навіки. Розі- 
на».

—  Коли вона тобі її прислала?
—  Зовсім недавно, тижнів два тому.
—  Будь і далі для неї вічним коханням, —  

байдуже сказав Ольджі. —  А гроші вона 
тобі присилає?

—  Скільки може, бідолаха. Сам бачиш, що 
вона не дуже розкішна дівчина. Хто її візь
ме? Солдати, якийсь п'яний селянин...

Джермано засміявся, показавши блискучі 
білі зуби. Ольджі дивився на гарне бездуш
не лице і думав, що Джермано не злий і не 
добрий, захоплена виром трісочка, і ще ду
мав про свою власну втому —  не мудрість, 
а втому —  таку важку, що навіть обурюва
тися він уже не міг.

—  Одружися з нею, —  порадив він. —  Во
на тебе до кінця твоїх днів глядітиме.

—  Добридень, синьйоре! —  сказав Пао
ліно.

—  Добридень, Паоліно, —  відповів Оль
джі. —  І не називай мене синьйором. На зем
лі немає синьйорів. Коли хочеш, зви мене 
Ольджі. Або ніяк не зви.

Вони вивчали французьку мову, аж поки 
дзвін не сповістив кінець прогулянки.

— Я більше вивчив за ці півгодини, —  з 
вдячністю сказав Паоліно, —  ніж за ті півро
ку, що вчуся сам.

—  Ну, це ти загнув, —  відповів Ольджі.—  
Але вчитися з викладачем, безперечно, кра
ще.. Кожному з нас потрібен учитель.

Ольджі сумно дивився на тюремний дво
рик.

—  Зачекайте, —  сказав Паоліно, відійшов 
од вікна і повернувся з чудесним яблуком. 
—  Візьміть...

—  Я не беру плату за уроки, —  відповів 
посміхаючись Ольджі. —  Я безплатний учи
тель.

—  Мені їх принесла мати, —  прошепотів 
Паоліно.

—  Ти любиш ЇЇ? —  спитав Ольджі.
—  Так... —  ледь чутно відповів Паоліно.
—  Прогулянка закінчена! —  крикнув тю

ремник.
Ольджі взяв яблуко.
—  Спасибі, Паоліно. Ввечері ми з тобою 

ще повчимося, але яблук я у тебе більше не 
братиму.

Суб'єкт з Комізо уже поїхав, а глухий зі
брав трохи недокурків і патрав їх над газе
тою. Побачивши Ольджі, він сказав:

—  Хай би вони повиздихали від чуми, оці
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собаки, мої сини! Хоч би одну ліру коли 
прислали!

Він тряс кулаком і скидався на якогось жа
люгідного пророка, що провіщає безглузді 
нещастя.

—  Але ж ти все життя сидиш в тюрмі, —  
сказав йому Ольджі. —  Не встигнеш вийти 
і знову назад. Туди і назад. А ще хочеш, 
щоб сини тобі допомагали.

—  Ніхто, ніхто мене не любить, —  прохри
пів старий і раптом заплакав.

—  Та годі вже, —  крикнув йому Ольджі.—  
Глянув би на себе, який ти бридкий.

Старий перестав плакати, коли принесли 
суп.

—  Хіба це життя? —  пхикав він з повним 
ротом. —  Самий тобі суп і нічого більше.

—  Ось маєш, бери, —  сказав Ольджі, про
стягаючи йому пів'яблука.—  Ну, тепер усміх
нись.

—  А це стерво синьйори їдять усе, чого 
тільки забагнеться, —  злісно говорив старий. 
—  А ще хочуть, щоб я не крав! З костуром 
ходитиму, а красти не перестану!..

Коли глухий злодій нарешті ліг, щоб 
поспати після обіду, Ольджі взявся перечи
тувати те, що написав уночі. Він правив текст, 
дещо змінював, а сам думав: «Чи сказав я 
все, що хотів? Може, я випустив щось важли
ве, загубив головне в непотрібних дрібни
цях?» Він знову читав і перечитував, невдово- 
лений, охоплений сумнівами, кленучи «пар
шиве ремесло», питаючи себе: «Навіщо це 
мені? Хто мене примушує писати?», заздря
чи каменяреві, шахтареві, кожному, хто щось 
виробляв зусиллям м'язів, заздрячи твари
нам, птахам — особливо птахам,—  які могли 
усе висловити без слів, без фраз, без усіх 
цих мудрувань.

Увечері Ольджі не писав, а читав біогра
фічний роман про Амедео Модільяні, що 
його дав йому Марчелло. Артистична особа 
Модільяні, це коротке інтенсивне життя, що 
здавалося таким хаотичним, завжди цікави
ла Ольджі. Знаючи про свою хворобу, Моді
льяні не намагався зберегти життєву енергію 
за допомогою вовняного ковпака і пантоф
лів, не оперував своїм здоров'ям, як 
капіталом, на проценти з якого треба прожи
ти довге життя, озивався на всі прохання, не 
жаліючи себе. Загребущі руки обкрадали 
його, огидні скупщики забирали його без
смертні твори, платили за них копійки, лише 
стільки, щоб вистачило на скромну вечерю і 
кілька чарок коньяку. Виняткова врода сум
ного молодого брюнета вабила жінок, збуд
жувала їхню жагу, і вони висотували з бід
ного тіла, що трусилося в лихоманці, остан
ню силу і здоров'я.

З мансарди в мансарду, з бістро до бі
стро, дедалі самотніший, чистий душею, по
вільно і невблаганно ішов хворий вигнанець

назустріч смерті. А в Ліворно мати пролива
ла покірні сльози, оплакуючи нещасливу 
долю й «безумство» свого втікача-сина, а 
його брат, депутат парламенту, трибун по
кидьків, під гучні оплески, виголошував про
мови і повертався в ландо додому.

Амедео Модільяні малював вуличних дів
чат і сперечався про мистецтво з геніями, 
такими як Аполлінер та Пікассо. Він випро
бував усі школи живопису свого часу і жод
на не задовольнила його. Він хотів передати 
у формах і барвах не тільки свою індивіду
альну манеру бачити дійсність, —  він судо
рожно намагався схопити, передати, затри
мати на полотні таємничу, завжди невлови
му суть життя.

Він писав шедеври, за які пізніше платили 
мільйони, а сам, розчарований, дратівливий, 
незадоволений кидав їх під ліжко у своїй 
комірчині або продавав за копійки, щоб за
платити за коньяк і гашиш.

Смерть розв'язала всі вузли, все примири
ла. Амедео Модільяні, самотній, вмирав у 
лікарні. А одна з дівчат, яку він кохав, сама 
нестямно закохана в нього, в годину його 
смерті кинулася з п’ятого поверху.

Ольджі кінчив читати, коли за вікном уже 
розвидніло. Отже, перед ним іще один день.

35
На ранковій прогулянці Марчелло не бу

ло. Ольджі спитав про нього у Кларка Гейб
ла,

— До нього прийшли на побачення, — від
повів той.

Ольджі перехотілося гуляти, він вилаяв 
Джермано, який одержав грошовий переказ 
від Розіни і зараз гучно висловлював свою 
радість, і пішов до Паоліно. Молодий хло
пець не дуже розумів те, що йому поясню
вали, освіти у нього майже не було, але його 
терпіння і прагнення щось вивчити зворушу
вали. Чому він обрав саме французьку, мо
ву літераторів і дипломатів, замість того, 
щоб як слід вивчити рідну італійську мову? 
Але Ольджі знав: що б не вчив Паоліно, хай 
то буде французька, китайська чи санскрит, 
або навіть коли б він вибрав якесь практич
не заняття, все це буде тільки втеча від 
страшної дійсності; єдиний порятунок, коли 
не хочеш збожеволіти або накласти на себе 
руки.

Душа Паоліно була ясна, без будь-яких та
ємниць, і Ольджі міг зазирнути в її глибінь. 
Важче було вгадати, який він буде після п’ят- 
надцяти-двадцяти років тюрми (а йому да
дуть саме стільки, це вже напевно). Якою 
людиною вийде Паоліно з тюрми? Тепер зви-
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чайний собі хлопець, в душі якого немає ні 
жалості, ні любові. Паоліно убив батька, щоб 
оборонити від нього матір. І ось тепер він 
сидить за гратами і в читанні складних вправ 
виражає свою наївну любов до життя. Пао
ліно читав:

— Les tenebres etaient profondes. Je ne 
voyais rien devant moi, ni autour de moi, et 
toute la branchure des arbres entrechoques 
emplissait la nuit d’une rumeur incessante. 
Enfin, j ’apergus tine lumiere...1

Ці рядки написав Гі де Мопассан.
—  Enfin, j ’apergus une lumiere...—  повто

рив Ольджі.
—  Я вимовляю неправильно? —  засмуче

но спитав Паоліно.
Ольджі усміхнувся і закінчив урок. Потім 

він ще погуляв у цій кам’яній коробці, де бу
ло повно химерних людей, яких яскраво і 
байдуже освітлювало полуденне сонце. Са
мотній, він знову відчув, як огорта його без
надія, а в світі, що оточував його, усе було 
несправедливе і неправильне.

Він прихилився плечем до стіни. Обличчя 
його виражало відчай, але очі були безжа
лісні, ніби стиснуті кулаки. Джермано гля
нув на нього і подумав, що краще тримати
ся далі. Чорний настрій не розвіявся і після 
повернення з прогулянки. Бувало й так, що 
він не залишав Ольджі тижнями.

Принесли суп. Старий прибиральник тяг
нув бак. Тюремник з ополоником і ключами 
спершу відмикав двері і грати, потім розли
вав суп в’язням.

—  Суп, —  сказав тюремник.
Старий простягнув миску.
—  Суп з бурячиння! —  усміхнувся він. —  

Смачно! —  \, звертаючись до старого приби
ральника, попрохав: —  Артуро, принеси ме
ні щось почитати.

Ольджі міряв кроками камеру.
—  А ви чому не берете суп? —  спитав тю

ремник —  старий поліцейський з великим, 
наче приліпленим носом, під яким тремтіли, 
мов дві коми, крихітні вуса.

—  Що це таке? Суп? —  спитав Ольджі, на
ближаючись. —  І ви оце називаєте супом?

—  А ви як називаєте?
—  Помиї, яких і свині не їстимуть.
—  Все зрозуміло, —  пробурчав тюрем

ник. —  Тобі щось у голову вдарило, а я ви
нен! Ну, годі! їстимеш суп чи ні?

—  Ні. Я людина, а не свиня.
—  Ну що ж, плакати не буду.
Тюремник вийшов, сердито грюкнувши

дверима; Ольджі чув, як він у коридорі го
ворив прибиральникові:

—  Ви ще не знаєте, що то за тип!..
1 Попереду й навколо себе я нічого не бачив, гілля дерев, 

сплітаючись, виповнювало ніч ненастанним шелестом. Нарешті, 
я помітив світло (франц.).

Досвідчений тюремник, носатий, ОЧЄВИДг 
но, міг з першого погляду розпізнати такого 
запеклого каторжника, як Ольджі... Лють, 
власне навіть не лють, а похмуру відразу до 
всього навколишнього, враз заступили такі ж 
похмурі веселощі.

—  Ти ще не знаєш, який я тип! —  крикнув 
він просто у вухо старому.

Глухий, жуючи, мов коза, макарони, пере
мішані з бурячинням, покрутив пальцем бі
ля лоба.

—  Ти збожеволів! —  і додав, проковт
нувши жуйку: —  А що ти їстимеш тепер?

— Амброзію.
—  Що?
—  Страву богів.
— Кажу, божевільний.
«Тип» і «божевільний» —  ось хто він був. 

Йому давали й інші епітети, але ці два були 
головні. Ольджі називали типом, що не під
дається перевихованню, соціально небезпеч
ним індивідом, хитрим симулянтом, параної
ком і т. д.

Похмурий відчай поглибився. Ольджі ліг 
на койку, вкрився ковдрою, відгородився 
нею від світу. Це була його манера, трошки 
дитяча, відмежовуватися від навколишньої 
дійсності. Він був сам один з своїм непотріб^ 
ним горем, а навколо —  безформний і тем
ний світ, тим самим горем сповнений. «Те
пер мене ніхто не бачить, ніхто не судить. 
Бог? Але ж бог —  вигадка людей. Бога не
ма». І тут-таки люто: «Бог мусить бути. Він 
мене бачить».

Двері відчинились, тюремник через грати 
стурбовано глянув на Ольджі.

—  Скиньте ковдру, —  наказав тюремник. 
—  Я мушу вас бачити. Я хочу знати, що ви 
робите.

Ольджі слухняно скинув ковдру. Навколо 
був світ, від якого ніяк було сховатися.

На прогулянці Ольджі, нарешті, знайшов 
Марчелло. Вигляд у того був задоволений, 
майже щасливий.

—  Я був на побаченні. Приходив мій брат 
Ніло, і... вона.

—  Скільки поцілунків!., -— іронічно сказав 
Ольджі.

—  Мара передає тобі привіт.
—  Спасибі. Вона хороша і добра. Усі дів

чата, фабричні робітниці, в популярних ро
манах хороші і добрі.

—  Що ти мелеш? Що з тобою?
Ольджі загилив ногою лушпину дині.
—  Чому не підмітають двір?
Марчелло закурив сигарету.
—  Може, закуриш? Скоріше розвіється 

поганий настрій.
—  Тютюновий дим шкідливий для коро

нарної артерії.



—  І через це ти не куриш?
Ольджі усміхнувся і взяв сигарету.
—  Не через те. Курити, то нічого не дає.
—  Є багато речей, які нічого не дають, а 

все-таки допомагають жити.
— Безперечно.
Ольджі відчував на собі допитливий по

гляд Марчелло —  лагідний і доброзичливий.
І все-таки він інстинктивно намагався уник
нути цього погляду.

—  Скажи мені, Ольджі: у тебе нікого не
ма?

—  Що ти маєш на увазі?
— Родичі.
— Є дві сестри. Одна з них удова, дру

га —  мати-одиначка.
—  Вони... пишуть тобі?
—  Двічі на рік, на Великдень і на різдво.
—  Допомагати тобі вони, звичайно, не мо

жуть?
—  Звичайно. Та мені нічого й не треба. 

Вибач, я піду до Паоліно. Мені подобається 
роль учителя.

Увечері Ольджі знову писав. Він відчував, 
що треба завершити книгу, але йому не хо
тілося з нею розлучатися. Кінчити писати, це 
все одно, як спалити весь запас дров, що міг 
би його зігрівати протягом довгої зими, як 
вичерпати до кінця сенс життя. Ольджі писав 
до третьої, потім заснув.

Йому привидився сон, це був майже єди
ний сон, який йому снився, змінювалися ли
ше другорядні подробиці, місце, де відбува
лася дія, але біо-психологічний смисл сну 
залишався незмінний. Ольджі снилося, що 
він гуляв по знайомих місцях, усе навколо 
було ясним і радісним, ніщо йому не загро
жувало, коли раптом перед ним постав мур. 
Ольджі перелізає уві сні через цей мур, а 
за ним другий, ще вищий, і всюди грати і за
лізні двері з вічками, схожі на щелепи, засу
ви, мов гострі ножі.

Такі сни бачив Ольджі.
На прогулянці Марчелло повернувся до 

розмови, перерваної напередодні, яку йому, 
видно, хотілося довести до кінця. Пряма лю
дина, він не став ходити околясом і одразу 
сказав:

—  Наша сім’я робітнича, грошей у банку 
ми не маємо, але там, де за стіл сідає п'яте
ро, вистачить місця і для шостого. Ми хоче
мо тобі допомогти.

—  Що таке? —  огризнувся Ольджі. —  Хо
чете мені допомогти? Але ж я щаслива лю
дина! Усі хочуть мені допомогти! Тільки ж я 
не потребую допомоги. Я сам собі ще зда
тен допомогти.

Але тут-таки Ольджі враз зрозумів, що 
він міг відповісти так інженерові, американ
цеві, але не цьому хорошому хлопцеві Мар

челло. Ольджі поклав руки на плечі Марчел
ло і дуже серйозно —  на обличчі у нього не 
було усмішки, в голосі не звучали жартівли
ві нотки —  промовив:

—  Спасибі, Марчелло. Найбільша допомо
га — відчувати, що у тебе є брати.

36
В п’ятницю забрали глухого, і сталося та

ке, що збурило всю тюрму. Кларк Гейбл на
магався заподіяти собі смерть. Він устромив 
собі в груди голку, загнав ЇЇ каблуком так, 
що вона вся зайшла в тіло, але серця не до
сягла. Його одвезли в лікарню.

Ця спроба самогубства спричинила безліч 
неприємностей, які йшли одна за одною, по
чинаючи з найсуворішого трусу і т. д. В’язні 
днів на два мали тему для розмов і обгово
рень.

—  Оце так діла! —  сказав Джермано і 
більше до цього не повертався.

—  Чому він це зробив? —  спитав Марчел
ло у Ольджі.

Ольджі нічого не відповів. Запитання бу
ло зайве. Вони трохи поговорили про всяку 
всячину, що не мала ніякого зв'язку з цими 
подіями. Потім Ольджі давав урок Паолі
но. Ці уроки не приносили йому ніякої інте
лектуальної втіхи, але для нього вони стали 
обов'язком. Увечері Ольджі не писав, не хо
тілося. Цілий вечір він читав книгу «Рід люд
ський» Антельма. Книга була аж ніяк не ве
села, але в світі Ольджі взагалі не було ні
чого веселого.

Після перевірки о дванадцятій годині ночі 
Ольджі спробував заснути. Він нездужав і 
намагався звільнитися від поганого самопо
чуття, фізичного і морального, поринувши в 
сон. Ольджі задрімав, але ненадовго, біль у 
грудях дедалі дужчав, заполонив усю його 
істоту. Він уже звик до таких нападів, як 
звик до грат, до тюремної обстановки; біль 
не лякав його, Ольджі чекав, що він минеть
ся, чекав терпляче і гордо.

Напад був дуже сильний, і Ольджі зрозу
мів, що це, може, останній напад в його жит
ті, і гаряче побажав, щоб це так і було. Йому 
здавалося, що серце перекочується у нього 
в грудях, зупиняючись десь унизу. Він відчу
вав крижаний холод у нижніх кінцівках, піт 
зросив його чоло, в голові паморочилося. 
Лише одна ясна думка пробивала собі шлях 
в похмурому хаосі, втішна думка про 
смерть, яка прийде і все примирить, усе за
спокоїть

Криза була дуже тривала, кілька годин. 
Потім біль поступово вщух, кров потекла по 
жилах, серце повернулося на своє місце в
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грудях, легені знову почали рівномірно, ме
ханічно працювати. Мозок потягнув далі та
ємничу нитку думок.

—  Скільки страждань мусить витерпіти 
людина перед смертю,—  пробурмотів Оль- 
джі.

Він не зрадів полегкості, яку проти його 
бажання відчував весь його організм. Його 
тіло хотіло жити, хотіло продовжувати зем
не існування, бо такий закон життя на землі, 
але душа його була сповнена печалі, він від
чував страх і втому, немовби одразу після 
завершення нелюдської праці йому сказа
ли —  працю треба почати знову.

Вранці Ольджі не встав з койки, не вийшов 
на прогулянку. І не тому, що він хотів відпо
чити, допомогти своєму організмові пере
бороти хворобу —  його лякала навіть дум
ка про те, що треба підвестися на ноги, ру
хатися, робити те елементарне, чого вима
гає живий організм,

Того дня він знову відмовився від супу. 
На цей раз прийшов не вчорашній тюрем
ник з ніби приклеєним носом, а молодий на
глядач, сповнений підозри і службового за
палу.

—  Чому ви відмовляєтесь од супу?
—  Я не відмовляюсь. У мене нема апе

титу.
—• Я мушу доповісти про це начальству.
—  Ну й доповідайте.
За півгодини в камеру Ольджі зайшов 

старший тюремник разом з бригадиром, від 
якого й сьогодні пахло парфумами, і трьома 
здоровенними поліцаями. Старшому тюрем
никові було років сорок п'ять-п’ятдесят; ни
зенький брюнет, типовий житель півдня, а 
може, і з Сардінії.

—  Чому ви й досі не встаєте?
—  Тому що мені хочеться лежати, —  від

повів Ольджі.
Тюремник стягнув з в'язня ковдру. Перед 

ним лежав голий чоловік, на тілі якого не 
було нічого, що суперечило б тюремному 
статутові або вселяло підозру. Тюремник 
пустив ковдру.

—  Чому ви не їсте?
—  Я їм.
—  Ви двічі вже відмовились від супу.
—  Я не беру суп, бо маю щось краще.
— Учора ви сказали старшому поліцей

ському Пертіконе, що ви не свиня, і щоб він 
одніс суп свиням. Чи знаєте ви, що за такі 
слова ми можемо подати на вас рапорт?

—  Знаю. Але мені це байдуже.
—  Байдуже? Розумію. Ви транзитник, але 

ми все одно добре вас знаємо: ваша особо
ва справа їде за вами, куди б вас не повез
ли. Ви це мусите знати, ви вже багато років 
у тюрмі...

—  Я це знаю, але мені наплювати на мою

особову справу. Скажіть, будь ласка: дієсло
во «наплювати» також підлягає покаранню?

—  Ми маємо добрі карцери для заспоко
єння гарячих голів.

—  Моя голова абсолютно холодна, волос
ся на голові давно вже нема.

—  Нам відомо, хто ви.
—  Хто я? Людина. A man !. Un homme1 2. 

Іспанці кажуть: hombre. А ви, вибачайте, хто?
—  Я головний тюремник, служу вже двад

цять п'ять років і нікому не дозволю моро
чити мене.

—  Вірно, але може ви все-таки скажете, 
чого вам треба від мене?

— Я вже сказав. Вважайте, що це останнє 
попередження.

Мелодрама була закінчена. Головний тю
ремник вийшов з камери попідруч з напах- 
ченим бригадиром, пояснюючи йому на 
ходу:

—  Стережіть його як слід, Джаконе. Це 
запеклий негідник. Вже старий, стільки про
сидів у тюрмі, але вірити йому аж ніяк не 
можна. Вовк може втратити зуби, але не 
вовчу хватку. За стільки років служби у мене 
ніколи ніхто не втік, і я вже подбаю про те, 
щоб цей тип не зіпсував мені кар'єру.

— Ви —  старий лис! —  переконано відпо
вів бригадир Джаконе.

Ольджі лежав до другої години, сварка з 
старшим тюремником його анітрохи не 
схвилювала. Адже той лише виконував свою 
справу. Це його обов'язок. В усьому винен 
Ольджі, бо двічі відмовився від супу. Це 
був звичайний тюремний суп, не поганий і не 
добрий, такий суп треба їсти, не роздумую
чи над тим, який він на смак.

«Треба було пояснити йому, що іноді я 
люблю трошки поголодувати, от він і заспо
коївся б. Чим легше тіло, тим вище злітає 
дух, —  каже Рабіндранат Тагор. Але тю
ремне начальство такі метафізичні пояснен
ня не задовольнять. Просто треба було ска
зати, що моє голодування не є протестом 
проти його травлення».

Вже раме те, що Ольджі міг думати про 
такі речі, міг отак іронізувати, свідчило, що 
він знову повертається до життя. Він знову 
жив і брав від життя все, що воно давало 
йому, добро і зло, жалі і радощі.

«Пролежу отак аж до від'їзду. Сьогодні 
субота, потім ще неділя і прнеділок. Трохи 
більш як два дні. Дрібниці. Коли у мене був 
інфаркт, я лежав непорушно аж шість міся
ців. Можна і в ліжку жити. Можна добре жи
ти і в ліжку».

Але почувши дзвін, який кликав в'язнів на 
прогулянку, Ольджі підхопився і квапливо 
одягнувся. Йому нараз страшенно схотілося 
бути серед людей, хай обмежених, тупих, ча

1 Людина (англ.).
2 Людина (франц.).
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сто порочних, але все-таки людей. А в люд
ській юрбі завжди буває хтось, кому віддаєш 
перевагу над іншими. Хтось благородний і 
вродливий, а може такий, що тільки здаєть
ся благородним і вродливим.

—  Чому тебе не було на ранковій прогу
лянці? —  спитав Марчелло. —  Ти погано се
бе почував?

—  Я? Я погано себе почував? —  жартівли
во вигукнув Ольджі. —  Тобі здається, що я 
з тих, хто може погано себе почувати? Я 
можу ще іншим віддати частину своїх сил і 
здоров'я.

Ольджі розпростав плечі, гордовито стук
нув кулаком себе в груди, а потім згорбив
ся, удаючи старезного дідугана, що задиха
ється від кашлю.

—  Що нового в курнику?
—  Учора приходив до мене адвокат. Наша 

справа розглядатиметься до різдвяних кані
кул. Він каже, що мені дадуть не більш як 
три роки.

—  Не вір адвокатам, похмуро застеріг 
його Ольджі. —  Згадай, що казав про них 
Достоєвський: совість, узята напрокат.

— Мій адвокат —  справді чесна людина. 
Він соціаліст.

—  Асесор або радник від соціалістичної 
партії! —  глузував Ольджі. —  Не вірю соці
алістам, які прагнуть зробити карьєру.

—  Ніякий він не асесор, а просто соціа
ліст. Він навіть відмовився від гонорару за 
оборону, нам треба буде лише оплатити офі
ційні витрати. І ти хочеш, щоб я не називав 
такого адвоката чесною людиною.

—  Благодійник. Щоб потрапити в пазурі до 
адвокатів, теж треба мати щастя. Мої обо
ронці взяли собі все, що лишилося в недо
свідченого правопорушника, і виклопотали 
для мене максимальний строк ув'язнення.

—  Незабаром має бути амністія, адвокат 
теж про це знає. Проект закону, поданий на 
розгляд в Палату, передбачає скорочення 
строку на три роки для в'язнів, які раніше не 
були під судом. Якщо цей проект одразу 
затвердять, то на Великдень я буду вдома.

—  Великдень —  чудесне свято, —  сказав 
Ольджі. —  Всі люди обіймаються, цілують
ся, розводяться про свою любов до ближ
нього, про те, що вони прощають образи. 
Благородні дами відвідують злидарів, дещо 
перепадає і в'язням. Християнське милосер
дя справді безмежне.

Марчелло дивився на нього серйозно і з 
болем.

—  Не треба впадати у відчай, Ольджі.
—  Я? У відчай? Я ж старий запеклий злочи

нець, а не молокосос якийсь.
Ольджі підійшов до грат, за якими стояв, 

несміливо усміхаючись, Паоліно.
—  Добридень, Паоліно,

—  Добридень, синьйор. Я не бачив вас 
ранком і боявся, що ви вже поїхали.

—  Я їду у вівторок, ти це знаєш.
Паоліно проковтнув клубок, що підкотив

йому до горла.
—  Це буде дуже сумний для мене день, 

вівторок.

Камера була велика, а йому, звиклому до 
трьох метрів, вона видалася просто величез
ною: метрів десять-дванадцять, з темними 
кутками, де павуки чигали на здобич, тиха, 
мов склеп. Був іще день, надворі цвірінька
ли й сварилися горобці.

Горобці! Одвічні друзі в'язнів. Ольджі ні
коли не цікавився ними. Але якось у Порто1- 
лонгоне каменяр приніс йому пташеня, що 
випало з кубла. Каменяр, убивця з переби
тим носом, тримав пташку на долоні. Горо
беня було зовсім голе і лежало непорушно, 
з заплющеними очима і навіть не пищало.

—  Візьми його, —  сказав каменяр.—-Спро
буй зберегти йому життя.

—  Я не люблю возитися з пташками, —  
відповів Ольджі.

—  Один раз можна. Він сирота. Випав з 
кубла. Його мати горобчиха —  легковажна 
особа. Як то можна мостити кубло біля рин
ви, та ще й з навітряного боку? От його і 
скинуло вітром.

—  Вона, бідолашна, мабуть, не знала 
метеорології, —  пожартував Ольджі.

—  Візьми його.
—  Та воно здохле.
—  Ні, він живий.
—  Навіть не пищить.
—  Ще пищатиме. Доглядай його, а коли 

виросте, випусти на волю.
Ольджі поклав голопуцька в свою круглу 

шапочку, влаштував йому м'яке ватяне куб- 
лечко. Треба було годувати пташку, але чим? 
Дорослий горобець усе їсть, а цьому немов
ляті потрібні маленькі хробачки. Так гадав 
Ольджі. Він покликав прибиральника Спакка- 
монті, який знався на птахах не гірш за орні
толога.

— Дай йому січеного проса, перемішаного 
з яєчним жовтком, —  звелів прибиральник 
Спаккамонті.

—  Звідки я візьму просо? і яєць у мене 
нема. Життя сироти в твоїх руках.

Спаккамонті мав сімнадцять судимостей, 
у в'язниці він почував себе як удома. Якби 
вмирала людина, він би і пальцем не ворух
нув, щоб якось допомогти, але для цього го- 
лопуцька, що випав з кубла, прибиральник 
обійшов усю в'язницю, піднімався сходами,
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стукав у двері всіх камер. Його злодійські 
руки спритно приготували живлющу суміш, 
а щоб показати%Ольджі, як треба годувати 
горобчика, він сам з материнською ніжністю 
нагодував пташеня.

—  Годувати його треба часто і потроху. 
Коли ти в нього забагато запхнеш, то він, ма
ленький, може здохнути.

—  Зрозуміло, —  зітхнув Ольджі. —  Ну, а 
вночі?

—  Вночі нічого не треба.
—  Але жінки годують дітей і ночами.
—  А горобчики вночі сплять.
—  А цей спить не тільки вночі, а й удень.
—  Він ще маленький. Ти теж спав уночі і 

вдень, коли був маленький.
—  Авжеж, —  сказав Ольджі, —  коли я був 

маленький...
Того дня він нагодував голопуцька востан

нє перед тим, як ліг спати. Та години за дві 
Ольджі прокинувся (йому було тоді три
дцять п'ять років, він був здоровий, а сон —  
то найкращі ліки від горя), його розбудило 
почуття материнської відповідальності. Оль
джі встав і пішов глянути на горобеня, погла
дити його пальцем. Маленька істота жила. 
Заспокоєний, Ольджі повернувся на свою 
койку. Його знову розбудила перевірка о 
дванадцятій годині ночі, і він одразу кинувся 
до голопуцька. Той був живий. Після цього 
Ольджі проспав аж до ранку. Розбудив його 
крик півня.

«Тепер треба його нагодувати».
Він вийняв горобеня з вати, обережно сти

снув його величезною рукою, щоб зручніше 
було годувати. Пташеня було голісіньке, слі
пе, —  невпевнена спроба природи, життєвий 
інстинкт, який брав початок десь у глибині 
віків.

Ольджі дивувала швидкість, з якою це ма
леньке створіння розвивалося, організову
валося, звикало до життєвих функцій. За 
один тільки день горобчик вкрився густим 
пухом, навчився —  звідки він міг це знати?—  
спорожняти свій маленький кишечник, не ка-. 
ляючи кубло. Це було справді винахідливе 
пташеня. Горобчик видирався на край кубла, 
тобто шапочки Ольджі, піднімав догори зад 
і вистрелював послід далеко на підлогу. 
З огляду на цю його особливість, Ольджі 
нарік горобчика Артилеристом. В перші дні 
під час годування доводилося силоміць роз
туляти горобеняті дзьобик, але скоро він 
сам навчився вимагати їжу. Він витягав шию 
і розкривав дзьоб так широко, що можна 
було зазирнути йому в горло. І він уже не 
задовольнявся якимись там крихтами,

— Молодця, Артилеристе, запасайся набо
ями! —  казав йому Ольджі. — Життя пре
красне, світ належить тобі.

Ситий, горобчик засинав. Він ріс, збирався 
на силі, і через місяць уже був задерикува-
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тйм підлітком із справжнім пір'ям і пухна
стим хвостом; вдачу він мав веселу, а Оль- 
джі, свою годувальницю, дуже любив.

Минув іще місяць. Майже дорослий, го
робчик тепер міг поринути у вир життя. 
Ольджі розчинив вікно. Йому було жаль 
розлучатися з своїм товаришем, але він не 
хотів, щоб горобчик залишився в'язнем, як 
він сам.

—  Лети, Артилеристе! Глянь, який широ
кий і прекрасний світ за вікном. Лети, дру
же! Передай мій привіт містам і людям, 
всьому, що побачиш на своєму шляху.

Та Артилерист зовсім не хотів летіти. Він 
сидів у Ольджі на плечі і ніжно дзьобав його 
у вухо. Ольджі посадовив його на грати.

—  Подивися, який чудесний світ. Оце синє 
небо, зігріте гарячим сонцем, твоє. І гори, 
пагорби, лани, зелені дерева, річка з прозо
рою чистою водою —  усе це твоє.

Горобчик цвірінькав, та летіти все одно 
не хотів.

—  Там ти зустрінеш вродливу горобчи- 
ху, —  говорив Ольджі. —  Вона покохає тебе.

Артилерист знову пурхнув йому на плече.
—  Все зрозуміло, ти —  дурень, —  розсер

дився Ольджі. —  Недарма люди кажуть про 
дурнів: у нього мозок, як у того горобця.

Ольджі взяв горобця і підкинув його в по
вітря. Той цвірінькнув і впевнено злетів уго
ру, далі від вікна, і зник за великим кленом. 
А Ольджі ліг на койку, взяв книжку Толсто
го —  своє останнє літературне відкриття —  
і почав шукати в написаному великим росій
ським письменником пояснення своєї ма
ленької особистої драми. Йому не хотілося 
думати про втрачену любов горобчика. Та 
безсмертні сторінки не дали йому жаданої 
розради.

Почувся легкий шурхіт крил, і Артилерист 
сів Ольджі на груди.

—  Ти бач, —  прошепотів Ольджі, —  як він 
до мене прив'язався. Така маленька пташка 
і таке велике серце. Для мене він жертвує 
волею.

Він погладив пташку по голівці.
—  Якщо він залишиться зі мною, я не по

чуватиму себе таким самотнім.
Але Ольджі все-таки підвівся з койки і 

знову підкинув горобця. Проте й цього разу 
пташка повернулася. Ольджі розгнівався, за
кричав на нього.

—  Дурню нещасний! Геть звідси! Геть, ка
жу тобі! Ти мені не потрібен! Розумієш? Я не 
хочу тебе, добровільний в'язню! Ех, мені б 
твої крила!..

Він відштовхнув горобця, але той знову 
підлетів, Ольджі відмахнувся рукою, та не
нароком зачепив його так, що той вдарився 
об стінку і впав до ніг Ольджі мертвий.

—  Ти —  убивця! —  презирливо сказав сам 
собі Ольджі. —  Ти просто підлий убивця.

Відтоді минуло більш як дев'ять років, але 
Ольджі все ще пам'ятав про свій злочин, і 
згадка про нього завдавала йому болю.

Крізь високе загратоване вікно в камеру 
зазирнув сонячний промінь, ліг на тюремну 
стінку. Ольджі пустотливо спіймав його 
рукою. Та незабаром і цей промінь зник.

38
Тюремник відчинив двері, але перш як 

відімкнути грати, спитав:
—  Сьогодні буде свята меса. Хочете піти?
—  Так, —  відповів Ольджі.
Тюремник відімкнув грати.
—  Де це? —  спитав Ольджі.
—  Ліворуч по коридору. Там і буде кап

лиця.
Це була величезна клітка, а в кінці її ко

мірчина, де священик правив молебень. Ко
мірчина не мала передньої стінки і дверей, 
замість них поставили олтар, а позад нього 
ширму, за якою священик убирався. Замість 
звичайних лав у клітці стояли шкільні парти, 
бо в будні, коли не було богослужінь, клітка 
правила ще й за класне приміщення.

Ольджі застав тут чоловік десять. При
йшов комерсант-банкрут, старий селянин, Що 
убив невістку, і ще кілька чоловік; за що 
вони сиділи у в'язниці —  Ольджі не знав. 
Був там і високий блондин з довгим волос
сям, що кучериками лягало йому на шию. 
Він весь час обертався, підморгував і крив
лявся.

Літній священик, сивий і худий, був взутий 
у грубі чорні черевики, що виглядали з-під 
сутани (на Ольджі вони справили якесь див
не враження), на обличчі в нього застиг ви
раз розуміння й терпимості. Месу він від
служив дуже швидко і зовсім не коментував 
євангельського тексту, у якому йшлося про 
слугу-боржника, який звертався до милості 
свого пана, а сам не схотів простити людину, 
яка заборгувала йому самому. Натяк був та
кий ясний, що кожен мусив зрозуміти його 
без пояснень. Швидка латинь священика 
приємно відгонила п'ємонтським діалектом. 
В його манері поводження з богом відчува
лися простота і домовитість.

— Ite, missa est К
Старий селянин тихо плакав, банкрут кіль

ка разів підкреслено перехрестився, блон
дин з довгим волоссям, усміхаючись, кинув
ся до виходу з комірчини, маючи намір по
чекати терплячого священика і що-небудь 
у нього випросити.

—  Можете іти на прогулянку! —  сказав 
тюремник. 1

1 Ідіть, меса скінчена (лат.).
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Марчелло гаряче обговорював з Джерма- 
но та іншими я^ісь спортивні новини, але, 
побачивши Ольджі, відійшов од них.

—  Ти слухав месу? —  спитав він, і в голосі 
його не було іронії, скоріше подив.

—  Так, —  відповів Ольджі, —  я слухав 
месу.

—  Ти віриш у бога?
—  Не знаю. Але я не хочу нічого запере

чувати, залишаю двері завжди відчиненими: 
бажаний гість може прийти тоді, коли його 
найменше чекаєш.

Марчелло не міг втямити сенсу таких слів.
—  В дитинстві я теж вірив у бога, —  ска

зав він. —  Я молився йому. Навіть не богу, 
а Ісусу Христу. В ньому я відчував владність, 
доброту, любов. Я складав руки і говорив 
йому: «Добрий Ісусе, зроби так, щоб батько 
завжди мав роботу, щоб мама ніколи не 
хворіла, щоб бабуся Клелія прожила до ста 
років. А злих ти посилай у пекло, це я прошу 
тебе, твій маленький друг Марчелло, який 
тебе дуже-дуже любить».

—  Усі ми молилися так. А потім?
—  Коли мені було шістнадцять років, я пі

шов працювати в скляну майстерню. Робіт
ники, коли у них щось не виходило, лаялися, 
ображали бога, а коли все було гаразд, то 
жартували. Моя бабуся Клелія померла в 
шістдесят років, у неї були хворі нирки, і во
на так мучилася, що кричала від болю. Все 
в житті суперечило моїм дитячим переко
нанням. Злочинці не вмирали раніше за до
брих людей, а якщо вони і потрапляли в 
пекло, то зате в цьому житті мали палаци й 
машини, і жили вони довше за бідних. Де ж 
був добрий Ісус? Що він робив?

—  Ти не міг відповісти на це запитання і 
зробився комуністом? —  спитав Ольджі.

—  Так, я зробився комуністом.
—  А коли й комунізм, як добрий Ісус, не 

зможе вилікувати болячок, від яких страж
дає світ?

—  Значить, на нас лежить якесь прокляття.
Ольджі посміхнувся.
—  Іноді і я думаю, що людина проклята і 

нічого не може з цим зробити; але тут-таки 
помічаю, що людина велична, незважаючи 
ні на що.

Тепер настала черга Марчелло посміхну
тися.

—  Як же це можна погодити?
—  Я дійшов висновку, що за будь-якого 

соціального ладу, в будь-якому становищі, 
коли вже ми живемо, то треба жити по-люд
ському, з максимальною мужністю і гідні
стю.

Але він зауважив собі в думці, що і ця 
красива фраза — просто красива фраза, во
на не розв'язувала ніяких проблем людської 
долі. Це була втіха хіба що для тих, хто в 
таку втіху вірив.

—  Яка чудова сьогодні погода, —  сказав 
Ольджі.

— Авжеж, —  погодився Марчелло. —  Та 
незабаром уже вересень.

Ольджі підійшов до вікна Паоліно.
—  Добридень, Паоліно, як ся маєш?
— Дякую, синьйоре, добре.
—  Чому ти ніколи не вийдеш пройтися? 

Тобі це теж потрібно.
Хлопець не відповів. Він сидів, втупивши 

очі в книгу, яку весь час тримав у руках.
—  Сьогодні ми не будемо вивчати мову,—  

сказав Ольджі. —  В неділю люди розважа
ються і відпочивають.

—  Авжеж, —  відповів Паоліно.
—  Що ти робив по неділях раніше?
— У себе вдома?
— Ну, звичайно.
—  За залізницею було в нас пустище, його 

називали Марсове поле. Солдати там мар
ширували, а ми приходили грати в м’яча.

-г- Ти любиш футбол?
—  Так. Я був центр нападу і грав непога

но. У мене було і гостре око і сильний удар. 
Капітан команди хотів, щоб я став професіо
налом, але я працював і міг грати в футбол 
тільки в неділю. А потім я взагалі перестав 
грати.

— А наречена у тебе була?
Паоліно зашарівся.
—  Ні.
Ольджі просунув руку крізь грати і погла

див хлопця по голові.
—  Кріпися, Паоліно!
Ольджі так пильно подивився Паоліно в 

очі, немовби хотів передати йому свою здат
ність боротися і чинити опір навіть тоді, коли 
нема надії.

—  Звичайно! —  пробурмотів Паоліно. —  
Мушу.

Ольджі повернувся в камеру, несучи в со
бі тиху печаль, яку відчувають лише люди, 
що самі багато страждали і намагаються по
м'якшувати чужі страждання. Такі люди рап
том помічають, що це неможливо, бо кожен 
неминуче мусить сам пережити всю свою 
пайку страждань і нещасть. Та Ольджі не 
здавався. Фізично він почував себе непога
но. Дводенне голодування очистило його 
кров, а хвороба була хижим і лінивим зві
ром, який кусав його, нападав, а потім знову 
засинав і давав йому перепочинок.

У вікно падав широкий промінь сонця, чу
жий тут і безглуздий.

Відчинилися двері, тюремник сказав:
—  Хліб.
Ольджі взяв хліб з брудних рук старого 

прибиральника Артуро. Той посміхнувся і 
промовив:

—  Сьогодні будуть макарони і м'ясо.
Цей натяк означав: «Коли обід добрий, ли

бонь, не будеш відмовлятися».
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— Маєш сигарети? — спитав прибираль
ник.

—  Ні, —  відповів Ольджі,
Тюремник замкнув двері. За годину двері 

знову відчинились.
—  Візьміть обід, —  сказав тюремник.
•— Який обід? —  здивувався Ольджі.

Ваш обід. Хіба ви не замовляли обіду?
— Ніякого обіду я не замовляв.
—  Хтось прислав вам обід з волі. У вас 

нема родичів?
—  В цьому місті нема.
— І все-таки обід прислали вам.
—  Неможливо. Перевірте, будь ласка. Ма

буть, це помилка.
Тюремник дістав записку.
—  Тут написано: Ольджі Вальнізі. Ви Оль

джі Вальнізі?
— Я.
— Виходить, обід ваш.
—  А я вам кажу, що цього не може бути.
Тюремник дратувався, проте намагався

не показати цього.
—  Слухайте, ви! Беріть обід! Я не можу 

тут з вами сперечатися годину. Обід прине
сли для Ольджі Вальнізі. А Ольджі Вальні
зі —  це ви. Ось тут і підпис того, хто його 
вам прислав. Ми робимо все як належить. 
Ми додержуємось статуту, усе в нас робить
ся згідно з статутом, —  урочисто виголосив 
він.

—  Хто мені прислав обід? —  спитав Оль- 
джі.

Тюремник знову глянув на записку.
— Мара Боргетто. Ви її знаєте?
— Звичайно! Це моя наречена.
Тюремник трохи здивувався. Він був ще

молодий і реагував на все безпосередньо. 
Та насамперед він був тюремник, якого пе
редусім цікавить служба, тому він сказав:

—  Сумку потім візьме прибиральник.
Він замкнув грати, замкнув двері.
Ольджі дістав із сумки обід. Каструлька з

супом, пахне куркою, шматок вареного м'я
са, смажений кролик з картоплею, грудка 
сиру, два яблука і дві груші. Півлітрова 
пляшка з вином, прозорим і червоним.

Ольджі розклав усе це на койці, сумно і 
ніжно поглядаючи на їжу, яка була для нього 
не просто їжею, смачним обідом. Так обі
дають люди. За цю їжу заплачено трудовим 
потом, це святковий обід.

«Я їм те саме, що й вони», — подумав 
Ольджі. Він бачив їх, як вони зійшлися круг 
недільного святкового столу, вічна людська 
сім'я: батько Мари, старий пенсіонер-заліз- 
ничник, його дружина Ерзілія, Марині брати 
Дуччо та П'єро, дружина Дуччо —  Джован- 
на, їхні діти Тереза та Джакомо, і Мара. 
Ольджі їсть той самий обід, що й вони, а це 
все одно, як коли б він сидів з ними за од
ним столом, він, член цієї великої і дружної

сім'ї. Розколина, що відокремлювала його 
від людей, нарешті заросла, завершено дов
гу спокуту. І сталося це поза законами, не
зважаючи ні на які закони. В братерстві люд
ських сердець.
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Вийшовши на прогулянку, Ольджі жартома 

схопив Марчелло за комір.
—  Ех ти, комуніст! Чого це ти надумав ро

зігрувати з себе доброго самаритянина?
—  Це якого ще доброго самаритянина?—  

здивовано спитав Марчелло.
—  Ще й прикидаєшся?
—  Я не розумію.
На обличчі у Марчелло був такий подив, 

що Ольджі переконався: хлопець справді
нічого не знає про той обід.

—  Твоя наречена принесла мені обід. Ти 
не ревнуєш?

—  Правильно зробила. Сподіваюсь, ти за
доволений обідом?

—  Непогано харчуються бідняки, —  по
жартував Ольджі, який нізащо не признався 
б, що передача Мари зворушила його до 
сліз.

—  В Мариній сім'ї усі працюють, —  сер
йозно відповів Марчелло, — і якщо в неділю 
у них на столі кроляче чи куряче м'ясо, то 
це не бозна-яка розкіш.

—  Усі громадяни хоча б у неділю мали б 
їсти курку на обід, —  сказав Ольджі, дума
ючи про Генріха IV. Але Марчелло думав 
про комунізм.

—  Мушу тобі сказати, —  почав Ольджі, 
у якого був грайливий настрій, — історія іно
ді творить зовсім несподівані несправедли
вості, створює плутанину. Соціальний про
грес дедалі шириться, добробут підвищу
ється, а хто накладає за це головою? —  
Кури...

Ольджі глянув на вікно камери Паоліно.
—  Його там вже нема, —  сказав Марчел

ло.
— Чому?
—  Він зовсім ще хлопчик і, розумієш, 

хтось причепився до нього... ну, з різними 
пропозиціями, а він образився... От тепер, 
щоб уникнути скандалу, його і замкнули в 
карцер.

Ольджі не здивувався, не вигукнув: «Хто 
ж ця свиня?» Це був один з проявів навко
лишньої дійсності, логічний в світі, де жив 
він сам.

—  Куди його посадовили? —  спитав він у 
Марчелло.

—  В одиночку під землею.
І знову Ольджі не сказав: «Бідний Паолі

но», навіть не подумав. Він чудово знав, що
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Кйолчик май вйтрймйти жахливі випробуван
ня, що це тільки початок. ГІаоліно був- мЧы 
кою глиною, і Невідомо, на який твердий 
кремінь перетворять його довгі роки тюрми.

—  Якось, —  сказав Ольджі, —  я просидів 
у підземній камері чотири роки підряд. Ну й 
що?.. Як бачиш, я ще живий, дивлюся на сон
це і не дивуюсь, розмовляю з тобою і не ди
вуюсь. Здатність забувати —  чудесний пода
рунок, що його зробило людям життя. А 
може, це жахливо^Не знаю.

—  Треба зробити так, щоб нічого подібно
го не могло бути, —  відповів Марчелло.

В погляді Марчелло не було жалю, в його 
очах виблискувала тверда рішучість. Такі очі 
художники малюють караючим архангелам. 
Але Марчелло мав тільки двадцять шість ро
ків, він щойно смачно пообідав макаронами 
і м'ясом, і йому не хотілося довго роздуму
вати про такі грубі і сумні речі. В цей момент 
і Ольджі не мав такого бажання, він ще ма
тиме час, щоб думати і міркувати, і сумува
ти— дуже багато часу... Ольджі не хотілося 
навіть згадувати про те, що незабаром до
ведеться розлучитися з недавно знайденим 
другом. Йому хотілося жити лише теперіш
нім моментом, так, наче він ніколи не кін
читься.

—  Сьогодні ввечері по радіо передавати
муть цікаву програму, —  сказав Марчелло. 
—  «Карусель пісень».

— А Мільва співає?
— Авжеж. І Міна.
—  Я люблю Мільву, —  заявив Ольджі.
— А я Міну, —  заперечив Марчелло.
Вони весело розмовляли, поки не кінчи

лася прогулянка, і розійшлися, дружньо 
ляснувши одне одного по плечу. Марчелло 
пішов сходами вгору, Ольджі —  униз, спу
скаючись, він насвистував пісеньку Мільви.

—  Який ви сьогодні веселий, —  сказав тю
ремник. —  Мені навіть заздро. *

Тюремникові було вже за сорок, голова 
починала лисіти, під очима темніли мішки, 
обличчя було землисте, як у людей з хво
рою печінкою... Він сидів на лаві, похитуючи 
головою і брязкаючи ключами, він не поспі
шав замикати в'язня, він, очевидно, нудьгу
вав тут, сам один в цьому підвалі. А може, 
його обсіли сумні думки

—  А чого мені сумувати? —  відповів Оль
джі. —  Я смачно пообідав, почуваю себе 
прегарно, тому й співаю.

*— Добре вам, ви такий здоровий!
—  Здоровий, як бугай! — вигукнув Оль

джі й засміявся.
—  Тільки не знімайте гармидеру! — по

просив його тюремник. —  Коли почує брига
дир, то обов'язково прийде глянути, що тут 
робиться. А я дуже хвора людина.

—  А що у вас?
—  У мене все всередині гниє: кишки, пе

чінка, селезінка. Мені треба полікуваіися яК 
слід, пілюлі й дієта вже не допомагають. 
Треба залишити роботу, а на пенсію не про
живеш! У мене дружина, важить дев'яносто 
кілограмів, і чотири дочки, які висмоктують 
з мене всю кров по краплині. А ви одру
жені?

—  Ні.
—  Щасливий! Вам скільки років?
—  Сорок шість.
—  Ви на два роки старші за мене, а я маю 

такий вигляд, наче я ваш батько! Хотів би я 
мати ваше кругле обличчя, ваші плечі і шию.

—  Я вже двадцять років у тюрмі, —  ска
зав Ольджі.

—  Усім судилося страждати, кому так, ко
му інакше, —  філософськи зауважив тюрем
ник і знову похитав головою. —  Таке життя!

Він глянув на Ольджі без симпатії, але й 
без антипатії, так дивляться на стінку, або сті
лець.

— Що ви наробили, що за вами призначе
но окремий нагляд?

—  Не знаю, по-моєму, нічого. Я людина 
спокійна.

—  Мені теж так здається. Ось років два- 
надцять-п’ятнадцять тому ви, може, й були 
небезпечним типом, а тепер ви спокійний. 
Одне слово, ви непогана людина.

—  Спасибі на доброму слові, —  подяку
вав Ольджі.

Чоловік, в якого «усе всередині гниє», 
зітхнувши відімкнув двері і грати, пропустив 
Ольджі, знову зітхнув і замкнув спершу гра
ти, потім двері.

Ольджі сів писати і писав до початку ра
діопередачі. Затим він ліг на койку і з задо
воленням, навіть зі смаком прослухав про
граму пісень. Остання співала Мільва. Оль
джі раював. Звук глибокого жагучого жіно
чого голосу давав йому майже фізичну на
солоду. І навіть після того, як радіо замов
кло і запала мертва тиша, а камера знову 
стала склепом, голос залишився в ньому, 
жив далі, викликаючи хвилі жаги.

ЧАСТИНА СЬОМА
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—  Вальнізі! —  покликав тюремник.
Ольджі піднявся сходами і нагорі побачив

напахченого бригадира-неаполітанця, весе
лого і радісного. Може, він радий був спека
тися такого небезпечного в'язня...

—  Яка у тебе щетина! —  вигукнув він. —  
Чому ти не поголишся?

Ольджі торкнувся підборіддя.



- Н у ,  не така вже й довга в мене борода.
—  Hir так не годиться, хочеш скомпроме

тувати нашу фірму? Іди до перукаря, старий 
розбійнику!

—  Невиправний розбійнику! — поправив 
його Ольджі. —  Небезпечний розбійнику!

Напахчений бригадир дружньо ляснув 
його по плечу.

—  А загалом, ти симпатична каналія!
Ольджі пішов до перукаря, який працював

у маленькій комірчині, де стояв клишоногий 
стіл, решту ж меблів становили стінна шафа 
і умивальник. Перукар саме розмовляв із 
своїм другом, теж в'язнем. У нього були 
якісь еротичні вусики, густа блискуча чупри
на, жорстокі хитрі очі. Його друг мав вигляд 
людини, що потрапила до в'язниці внаслідок 
судової помилки або за химерною примхою 
долі. Він, очевидно, сподівався, що перебу
вання тут не завдасть йому якихось особли
вих прикрощів.

—  Так от, Гастоне, —  сказав другові перу
кар, —  як я вийду звідси в листопаді і зійду
ся знову з Ліліаною, то це вже, напевне, во
станнє. А потім я їй плюну в лице. З жінками 
тільки так і треба поводитися.

Гастоне, злісно усміхаючись, погоджувався 
з другом.

—  Порізати їй бритвою фізіономію — це 
ж безглуздо, за таке дають не менш як 
шість-сім років. А ти надумав непогано. Як
що в ній є хоч краплина темпераменту, то це 
для неї гірше, ніж удар ножем.

—  Отже, ти зі мною згоден?
Перукар скоса, недоброзичливо зиркнув 

на Ольджі.
—  А тобі чого? —  спитав він. Так багатий 

синьйор питає жебрака.
— Я їду звідси, —  дуже спокійно сказав 

йому Ольджі, — і ви маєте мене поголити.
—  Намилюйся!
Над умивальником висіло загиджене му

хами дзеркало, що спотворювало зображен
ня. Над дзеркалом пришпилена картинка з 
мадонною і божественним немовлям, навко
ло кілька сухих маслинових гілочок.

«Вусаньчик» —  перукар за сумісництвом 
(справжня професія —  злодій і сутенер) —  
був дуже релігійний. Він вчинив гріх, але те
пер розкаявся. В щирості його каяття не ма
ли сумніву ні директор тюрми, ні священик, 
ні старший поліцейський сержант. В листопа
ді його мали звільнити достроково. Гастоне 
теж міг сподіватися, що і йому вони про
стягнуть кінець рятівної кодоли...

Ольджі з приємністю спостерігав, як його 
демонічне обличчя вкривалося білою піною: 
тепер він скидався на білого пуделя, серед 
білої піни виднівся лише кінчик носа та го
стро поблискували очі.

Він сів на хиткий ослін, і колишній грішник 
в одну мить очистив його щоки від щетини.

Ольджі умивався, а сам думав про Мар
челло. Випадковий товариш по нещастю* і 
все-таки..k А потім інші: Лаоліно, бідолаха 
Кларк Гейбл з мозком набакир. Для ман
дрівника Ольджі всі вони були чимсь біль
шим, аніж просто іменами. Солідарність, жа
лість, духовне збагачення. Він давав їм, вони 
йому. А тим часом його мандрівка наближа
ється до кінця*

—  Отепер ти гарний, мов та картинка! —  
сказав йому напахчений бригадир.

—  Я завжди був гарним мужчиною, — від
повів йому Ольджі.

Бригадир відчинив двері маленької комір
чини. Там він обшукав Ольджі, покопався в 
його мішку.

—  Навіщо ти тягаєш за собою це ган
чір'я?

—  Я звик до нього.
—  Якесь дивне прізвище, —  сказав брига

дир, зазираючи в книгу. —  Він не італієць.
—  Цей поет і письменник народився в 

Сванзее, а помер тисяча дев'ятсот п'ятдесят 
третього року в Нью-Йорку. Тоді йому було 
тільки сорок років, —  пояснив Ольджі.

—  Поети теж вмирають, —  безапеляційно 
заявив бригадир. —  А що це за зошит? Ти, 
може, пишеш? Теж хочеш стати письменни
ком?

—  Можливо, —  відповів Ольджі.
— Ну що ж... Тепер я тебе ненадовго зам

кну тут, поки прийдуть карабінери.
—  Будь ласка!
В комірчині стояв старий стіл, на ньому 

стосом лежали сірі ковдри. Лава не прикріп
лена до стінки. Вікна чи якогось отвору на
двір не було. Ольджі склав свої ганчірки на
зад у мішок, узяв книжку, ніжно погладив 
стару палітурку. Корінець книжки в кількох 
місцях поламався, але вона все ще випромі
нювала живе тепло, незаплямовану красу. 
Ольджі розгорнув книжку і вголос почав чи
тати:

—  «Він довго чекав на сходах, хоч у нього 
більше не було любові, яку він міг би чека
ти, не було, крім своєї власної; ліжка, на 
якому він міг би простягтися, а його ліжко 
було надто далеко; перед ним маячив лише 
новий день, щоб згадувати про своє від
криття. Круг нього знову засинали розбуд
жені ним мешканці будинку. Він вийшов на 
пустище, де на горі стояли криві лебідки і 
драбини. Тьмяне світло останнього ліхтаря 
кидало червонястий круглий відблиск на 
купи цегли і дерева, на зруйновані будинки, 
де прості люди, невідомі і незабутні, жили, 
кохалися і вмирали в цьому брудному мі
стечку і завжди зазнавали поразки»*

Ольджі ліг на лаву і ще раз повторив:
—  ...жили, кохалися, вмирали і завжди за

знавали поразки... А чому я ще не вмер? —  
запитав він сам себе, —  Чи варто отак жити?
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Скільки мені ще страждати? Може, кінець 
близько? Але ж чи справді це буде кінець 
всього? Для меііе це, безперечно, кінець. Я 
можу отак упасти, сходячи з поїзда або 
переходячи рейки, упасти долілиць, навіть 
не скрикнувши, знепритомніти і вмерти. 
Тільки так, можливо, я знайду щастя.

Прийшли карабінери, їх було двоє: брига
дир і карабінер. Бригадир недавно одружив
ся, він був сповнений почуття власної гідно
сті і значущості. Карабінер мав насмішкува
ті очі, прямий ніс і дуже рухливі губи.

—  Вітаю вас! —  звернувся до нього напах- 
чений бригадир. —  Мені сказали вчора, що 
ви одружились.

Той злегка посміхнувся, але посмішка по
казувала, що він не хоче розмовляти на цю 
тему.

—  Коли ви повернулися з відпустки?
—  Вчора.
—  Ваша дружина приїхала разом з вами?
—  Ми найняли квартирку на віа Кріслі. Три 

кімнати, за які треба платити двадцять тисяч 
на місяць. Квартирне питання зараз розв'я
зується не так просто.

— Ганьба! —  вигукнув напахчений брига
дир. —  Чому держава не подбає про те, 
щоб надавати безплатні квартири своїм 
службовцям, хоч би найбільш відданим? За 
дуче діла в нас були кращі, всі мусили пово
дитися чесно, в тому числі і домовласники.

—  Свята правда! —  посміхнувся Ольджі.
—  А тебе ніхто не питає. Всі ви, злочинці, 

за комуністів.
Одружений бригадир нічого не сказав. В 

глибині душі він був за фашистів, але влада 
тепер була в інших руках, а його обов'язок 
—  служити владі.

—  Надінь йому кайдани! —  наказав він 
карабінерові.

—  У вас буде спокійна подорож, —  сказав 
напахчений бригадир. —  Тільки один тран
зитник.

— Буває, з одним наберешся більше кло
поту, ніж з десятьма, —  відповів одружений.

Ольджі глянув на нього. Гладеньке, чисто 
виголене пихате обличчя.

—  Замкніть як слід кайдани, —  сказав йо
му Ольджі. —  Я небезпечний злочинець.

—  Всі ви небезпечні, —  відповів карабінер, 
прикріплюючи ланцюг.

— До побачення, —  сказав напахчений.
—  До побачення.
—  До побачення.

41
Було, мабуть, десь ополудні, а поїзд все 

ще стояв, паровоз не виказував ознак жит
тя, і взагалі схоже було на те, що поїдуть

вони не скоро. Ольджі знав, що останній 
етап його мандрівки короткий: з годину їзди 
від Алессандрії до Каваллермаджоре, там 
ще одна пересадка на турінський поїзд, і че
рез півгодини, не більше, вони прибудуть у 
Салуццо.

Ольджі в тюремному вагоні був сам. Спе
ціальний вагон-тюрма. Цілий вагон для 
нього одного. Та однаково він займав лише 
крихітну частину цього вагона, одну з камер, 
але й вона видавалася йому великою, бо 
призначалася для чотирьох. Ця тюрма на 
колесах була цілком надійна й міцна, втекти 
з неї було неможливо, хоч злодюжка-по- 
гляд, прослизнувши крізь залишену засувом 
шпарку, і міг блукати по всьому околу.

Ольджі бачив пустище, заросле травою і 
вкрите камінням, чудесний острів для дитя
чих ігор. Але дітей не було, і це дивувало й 
бентежило, немовби його засудили жити в 
світі, де взагалі нема дітей. В глибині пусти
ща виднівся якийсь паркан або мур, а за ним 
бовваніли безформні будівлі, далекі й недо
сяжні для погляду.

Пройшов залізничник з прапорцем під 
пахвою. Він насвистував якусь пісеньку і, пі
дійшовши до тюремного вагона, глянув на 
загратовані вікна. З обличчя робітника вид
ко, що він задоволений життям. На ньому 
був майже новий комбінезон; очевидно, йо
го недавно взяли на роботу, дали в руки пра
порець, і він насвистує, задоволений. Робіт
ник, стукаючи каблуками, зник.

Ольджі дивився на пустище, вкрите тра
вою і камінням. Під яскравим сонячним світ
лом воно здавалося оголеною істиною.

Підійшов поїзд, зупинився на сусідній ко
лії. Ольджі пощастило зазирнути в одне, в 
друге, в третє віконце. На оксамитових кана
пах сиділи добре вдягнені, чисті, виховані 
люди. Вони посміхалися, розмовляли. Оль
джі задивився на гарну дівчину; коли вона 
рухала рукою, на пальці червоним вогником 
спалахували рубіни; біляве волосся, немов 
шолом, вкривало невелику голівку, на тонко
му зап'ястку виблискував браслет, нафарбо
ване обличчя було ніжне і здавалося загад
ковим, візантійським, але тіло її ніби обіця
ло радість і насолоду.

Проти неї сидів чоловік середнього віку, 
самовпевнений, владний ділок. Його щось 
зв'язувало з гарною дівчиною, вони обміню
валися поглядами і усмішками.

Поїзд відійшов, і Ольджі сів на лаву. Він 
сидів, скоцюрбившись, немовби хотів від чо
гось сховатися або втихомирити внутрішній 
біль. Голова у нього трусилася, мов у хворо
го на трясцю, рука стислася в кулак і стука
ла по дерев'яній лаві.

Бригадир почув стукіт, який видався йому 
підозрілим, і зазирнув до Ольджі.
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—  Він збожеволів, —  сказав бригадир ка
рабінерові. —  Цей чоловік божевільний.

—  Усі вони божевільні, більше або мен
ше, —  відповів карабінер і повернувся до 
розмови про свою наречену, яка жила у 
нього на батьківщині, в селі. —  Я люблю її, 
але ще не вирішив, одружуватися мені з 
нею чи ні. У неї нема посагу, її батьки теж 
нічого не мають, а в мене лише зарплата 
карабінера.

— Не подобається мені, як поводиться цей 
чоловік, —  сказав бригадир.

—  Ви надто ревно ставитеся до служби,—  
зауважив карабінер. —  Через десять років 
ви наживете виразку шлунку і не дослужи
теся й до сержанта.

—  Щось мене непокоїть, ця людина мене 
непокоїть, —  повторив бригадир. —  Досить 
було глянути на нього,, і я відчув, наче якийсь 
голос всередині попереджає мене: стережи
ся, ти матимеш з ним клопіт.

—  Який клопіт? Втекти звідси він не може.
—  Я не цього боюся.
—  А чого?
—  Я й сам не знаю, але щось мене триво

жить.
Він знову підійшов до камери Ольджі й 

побачив, що в'язень сидить, затуливши об
личчя руками.

—  Ви стукали? —  спитав він. Йому хотіло
ся побачити лице в'язня.

—  Ні, я не стукав, —  відповів Ольджі, не 
забираючи рук від обличчя.

— Мені здалося, що ви стукали, я гадав, 
що вам щось потрібно.

— Я не стукав, і мені нічого не потрібно.
Бригадир повернувся і сів поруч з карабі

нером, який читав свій сатиричний журналь
чик. Бригадир хотів був зауважити йому, що 
під час служби не читають, але промовчав, 
бо, ставлячи над усе накази начальства і обо
в'язок, він по суті був нерішучий і соромли
вий. Батько схотів, щоб він став карабінером, 
мати —  щоб він одружився. Він з вдячністю 
визнавав, що вони правильно визначили його 
життєву дорогу. Служба у військовій органі
зації, що мала охороняти лад і спокій грома
дян, давала йому чисту, якусь релігійну ра
дість. Шлюб, як організація життя, теж ціл
ком задовольняв його.

Він почав думати про дружину, намагаю
чись думками про неї заглушити свою нічим 
невмотивовану тривогу, але дружина здава
лася йому дуже далекою, а її ніжна врода 
зараз ніяк не могла стати йому в пригоді. Не 
допомогла йому перебороти страх і система 
загальних понять, на яку він спирався в усіх 
випадках життя.

Бригадир удав, що хоче подивитися у вік
но, а сам нишком підійшов до камери Оль
джі й зазирнув. Його вразило, що в'язень 
сидів абсолютно рівно і спокійно, нічим не

виказуючи той біль і відчай, які примусили 
його кілька хвилин тому корчитися й звива
тися. Лице Ольджі виражало лише звичне 
страждання, спокійне, може, навіть прихова
не, і не давало підстав для тривоги. Ольджі 
був сам один, але поводився він як добре 
вихована людина в товаристві інших, теж ви
хованих, культурних людей.

Ольджі нараз озирнувся, його погляд зу
стрівся з поглядом бригадира, що зазирав 
у вічко в центрі залізних дверей. Ольджі 
усміхнувся, і бригадир відійшов од вікна. 
Його заспокоїв вигляд людей, юрби, яка 
чимраз густішала; пасажири йшли з валізами 
й сумками, дехто без нічого, і це були зви
чайні люди, які десь працювали, носили 
звичний для ока одяг, люди з сіренькою до
лею.

Ольджі ліг на лаву, підмостив під голову 
мішок. Він лежав, підібгавши ноги (лава була 
коротка), і усміхався, іронізував над неви
правним маленьким егоїстом, що сидів у 
ньому. Він вважав, що вже досяг стану ціл
ковитої атараксії, а насправді все ще зали
шався рабом свого «дурного і хтивого тіла». 
Досить було побачити цю нафарбовану дів
чину, щоб уся надбудова мудрості полетіла 
шкереберть, а все, що було в ньому ірраці
онального, живого і повнокровного, почало 
протестувати, кричати —  ні, ні, ні смиренню, 
покірливості долі, непротивленню.

—  А тепер, —  сказав він самому собі, —  
ти пролежиш отак аж до Каваллермаджоре, 
і це буде кара тобі.

Ольджі намагався ні про що не думати, 
але зусиллям волі не можна було зупинити 
потік спогадів, картини, що поставали перед 
ним, як не можна зупинити роботу нирок і 
всі інші органічні процеси, що відбувалися в 
його тілі, «поки він був живий».

Вагон здригнувся, довгий звір прокинувся, 
паровоз запахкав, засвистів, щоб підігнати 
тих, що запізнюються, великі колеса безжа
лісно закрутилися, а за ними й колеса ваго
нів, поки весь поїзд не помчав уперед, яс
краво освітлений сонячним промінням. І чу
десне серце Ольджі теж помчало разом з 
поїздом назустріч сонцю.

Ольджі закохано дивився на смугу світла, 
що просочувалося крізь шпарку в дверях і 
надавало форми, змісту тим звукам, що до
линали знадвору. Нарешті він не витримав і, 
мов пустотливий хлопчисько, що порушує 
батьківську заборону, підійшов до дверей і 
визирнув. Ніколи ще зовнішній світ не зда
вався йому таким цікавим, таким чарівним. 
Все, що потрапляло в його поле зору: пагор
би і гори, виноградники і маслини, будинки і 
сади, вулиці і люди, яких він бачив під час 
кожної короткої зупинки поїзда, навіть тва
рини і невидимі птахи немовби були створе
ні спеціально для нього. Весь цей світ був
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він сам, і він сам був світом —  нерозривний 
взаємозв'язок. ^

Ця година, одна з останніх його годин, 
проминула дуже швидко.

42
|В цьому щасливому містечку не було 

тюрми —  Ольджі хотілося так думати, —  та 
й. поїзд з Т.уріна мав прийти через кілька го
дин (а не через кілька днів), і не було жод
ної потреби вести в'язня у тюрму. Його од
вели в маленьку кімнату, звичайну кімнатку 
на звичайній маленькій станції, і Ольджі зно
ву зрадів, що тут не було приміщення для 
арештантів. Його радість трохи потьмарила
ся, коли на його прохання зняти з нього 
кайдани йому ввічливо, але рішуче від
мовили.

—  Коли прибуває поїзд із Туріна? —  спи
тав він.

—  В п'ять сорок п'ять.
—  А зараз тільки перша година, і відтоді, 

як на мене наділи наручники, минуло вже 
три години. Аж до шостої вечора в кайда
нах! Хіба я буйвол, чи що? Адже людська 
терплячість теж має межі, як ви гадаєте?

Ні бригадир, ні карабінер не відповіли. 
Карабінер сів біля дверей, поклавши ногу на 
ногу, щелепи його весь час рухалися, як у 
жуйної тварини. Бригадир теж сів, удаючи, 
що роздумує над чимсь серйозним і вельми 
важливим, насправді ж його турбувало лише 
одне —  передати цього в'язня варті, яка має 
прибути з Туріна, доти, поки... В його зату
маненому мозкові плавали ці безглузді сло
ва: доти, поки... Деякі літери були чорні, інші 
червоні. Поки —  що?.. Це лякало його так, 
що він мало не заплакав. Бригадир подивив
ся на в'язня. В зовнішності того не було ні
чого незвичайного, рядовий злочинець в тю
ремному смугастому одязі, і все-таки він був 
якийсь таємничий, незбагненний і, безумов
но, дуже злий і небезпечний.

—  Я наполягаю, щоб ви зняли з мене оці 
браслети, —  сказав Ольджі.

—  Статут не дозволяє знімати наручники 
в людних місцях, де немає належної гарантії 
безпеки.

—  Одведіть мене в тюремне приміщення.
—  Тут його нема.
—  Одведіть мене в тюрму.
—  Не можу.
—  Одведіть мене в казарму. Казарма ка

рабінерів тут мусить бути. Вони всюди є.
—  Не можу.
—  Ви нічим не ризикуєте, якщо знімете з 

мене наручники, я ж не втечу. Куди мені ті

кати? Вже двадцять років я в тюрмі. Мені 
скоро п'ятдесят, і в мене хворе серце.

—  Мені дуже жаль, —  відповів бригадир, 
не дивлячись на нього, —  але я нічого не 
можу зробити.

Ольджі більше не наполягав. Те, що вони 
робили, було справедливо, ні, не справедли
во, а законно. Вони не могли вірити йому, 
хоч йому й хотілося, щоб нарешті хтось по
ставився до нього з довірою. Якщо вже не
можливо сподіватися на чиюсь любов, то 
хоч би трохи довіри...

В комірчині стояв маленький столик, біля 
нього лава. Ольджі заходився переписувати 
в зошит те, що надряпав на туалетному па
пері. Наручники заважали йому, писати було 
боляче й важко, і ще раз боляче й важко. 
Але він мусив це зробити, навіть коли все це 
намарне. Він аж упрів від цієї важкої праці, 
в голові паморочилося.

—  Котра зараз година?
—  Десять до четвертої,
Ольджі сховав зошита в мішок. Його охо

пило якесь дивне почуття, він уже не відчу
вав болю, тепер він жив мовби в якомусь 
іншому вимірі.

Карабінер позіхнув.
—  Щось їсти хочеться. Скажу принести бу

лочку з чим-небудь. Вам замовити, брига
дире?

—  Я їм тільки під час обіду і вечері, тобто 
в певні години.

— Гей, хлопчику! —  гукнув карабінер.
Зайшов хлопчик років дванадцяти з лицем

дорослої людини. Він навіть не глянув на 
Ольджі.

—  Скажи синьйорині з буфету, щоб при
несла мені булочку з ковбасою і пляшку 
пива.

Прийшла синьйорина, блякла блондинка 
за тридцять. Вона по-дурному всміхалася і 
крутила широкими стегнами.

—  Давно я вас тут не бачила, —  сказала 
вона.

— Я супроводжу в'язня, —  пояснив їй ка
рабінер.

— Добридень, бригадире! —  привіталася 
вона, не дивлячись на Ольджі.

—  Добридень, синьйорино, —  серйозно 
відповів їй бригадир.

Карабінер відкусив великий шматок булоч
ки. /

—  Ну, як ваші плани щодо одруження, 
синьйорино?

—  Я дала оголошення в газету, але ніхто 
не відгукнувся. А я ж іще нічого собі! —  ко
кетливо зауважила синьйорина, беручи руки 
в боки.

— І справді ще нічого, —  погодився кара
бінер, жуючи. —  Та одруження, синьйорино, 
це зовсім інша річ.

—  Та що ви кажете? —  протягла вона ррз-
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чаровано. —  Ви, мужчини, усі негідники. З 
мене вийшла б добра дружина.

—  Ви хочете неодмінно карабінера чи 
митника! —  глузливо говорив карабінер з 
повним ротом. —  А чому б вам не одружи
тися з робітником або селянином?

—  Щоб здохнути з голоду? Я хочу мати 
чоловіка з твердим заробітком.

—  Виходить, ви хочете вийти заміж не за 
карабінера чи митника, а за їхній заробі
ток! —  глузував карабінер.

Блондинка знизала плечима. Вона не мог
ла приховати роздратування і скидалася на 
велику ображену дівчинку. Карабінер з'їв 
булочку, випив пиво, розрахувався.

—  До побачення, бригадире! —  сказала 
блондинка.

—  До побачення, синьйорино! —  гордови
то відповів бригадир.

—  Слухайте-но, синьйорино, —  звернувся 
до неї Ольджі.

Дівчина нерішуче зупинилася.
—  Слухайте-но, синьйорино! —  повторив 

Ольджі.
Вона боязко підійшла до столу, за яким 

сидів Ольджі, а він підвівся з місця назу
стріч їй. Дівчині здалося, що в'язень наці
лився на неї, мов яструб на курку.

—  Синьйорино, —  сказав Ольджі, —  чи 
можете ви принести мені щось попоїсти?

«Який у нього приємний голос, подумала 
вона. Просто неможливо, щоб злочинець 
мав такий теплий, лагідний людський голос».

—  Що вам принести? —  спитала дівчина, 
не дивлячись на нього.

її страх перед ним ураз зник. В цій людині 
не було ніяких злих таємниць. Він усміхав
ся, і вона інстинктивно поклала руки на стіл, 
де лежали його руки в залізних браслетах, 
її пальці майже торкалися їх.

—  Коли можна, що-небудь гаряче, —  по
просив Ольджі.

—  Нічого гарячого у нас нема. Є сир, ков
баса, шинка.

Ольджі вагався: шинка —  це дуже смачно, 
ковбаса теж смачна. Він враз згадав кала- 
брійця Енріко і каторжника Галлоні; подумав 
про те, яке це щастя для злидаря —  їсти 
курча.

—  Чи є у вас корзиночки з їжею?
—  Хочете корзиночку?
—  Коли можна.
—  Залишилась тільки одна.
—  Виходить, мені пощастило. А курча 

там є?
— Авжеж, —  відповіла блондинка. —  За

лишилась саме корзиночка з курчам. Вам, 
справді, щастить, якщо ви любите курчат.

Вона задоволено сміялася, радіючи, що 
цьому чоловікові пощастило.

—  Спасибі! —  подякував їй Ольджі. —  А 
скільки коштує?

—  Сімсот.
—  Гаразд. Принесіть, будь ласка.
Блондинка принесла корзиночку. Ольджі

сказав бригадирові:
—  Віддайте їй усі мої гроші.
—  Всі? —  невдоволено перепитав брига

дир.
—  Так, усі.
Бригадир вийняв гроші з жовтого конвер

та, на якому було зазначено ім'я і прізвище 
в'язня, а також сума: 857 лір. Він передав
гроші буфетниці, та подякувала Ольджі.

—  Спасибі, синьйоре.
—  Спасибі і вам, синьйорино.
—  До побачення, синьйоре, бажаю вам 

щасливо доїхати.
—  До побачення, синьйорино! Бажаю вам 

знайти доброго чоловіка, і якнайшвидше.
—  О, спасибі!
Виходячи, вона зачепилася за одвірок і ми

моволі ойкнула, але на обличчі її залишала
ся посмішка, і ця посмішка призначалася 
Ольджі. Це була посмішка служниці, але 
йому вона видалася безцінною.

—  Тепер у вас зовсім немає грошей! —  
повчально і з осудом зауважив бригадир.

—  Тим краще, —  відповів йому Ольджі. 
—  Людина насправді багата лише тоді, коли 
в неї нічого нема.

Він розпакував корзиночку і почав їсти. 
Курча було, очевидно, добре, але зараз воно 
йому не смакувало. Це було мертве м'ясо, 
м'ясо бідної убитої істоти. Шлунок у нього 
стисло, Ольджі занудило.

Почувся гуркіт, підходив поїзд із Туріна.
—  Швидше! —  сказав бригадир.
Ольджі йшов, спотикаючись, за карабіне

ром, який тягнув його за ланцюг. Він ледве 
розрізняв навколишні предмети. Але жінка, 
що квапливо переходила колію, була жінка, 
а за руку вона вела маленьку дівчинку, 
Ольджі це бачив. Він ширше розплющив очі, 
але бачити став гірше. І все-таки він ще 
усміхнувся жінці з дівчинкою. Навіть у той 
останній момент, коли все його єство про
ймав останній страшний біль, він ще усміхав
ся. Краса і невинність —  останнє, що йому 
судилося побачити в цьому світі. Він упав.

—  Лікаря! —  закричав бригадир. —  Мер
щій покличте лікаря!

Вони перекинули Ольджі на спину і пере
коналися, що він мертвий. Цього разу смерть 
була швидка і милостива. На блідих губах 
мертвої людини застигла посмішка, і вже ні
що не могло стерти її. Навколо зібралася 
юрба, люди дивилися на мерця, прикутого 
до ланцюга, з кайданами на руках, і дивува
лися, та найдивніше їм було, що покійник в 
кайданах усміхається.

Кримінальний дім для божевільних у 
Реджо-Емілії, 1960 р. Тюрма в Сан-Джі- 
міньяно, 1961 р.

З італійської переклали Катерина БОЧАРНИКОВА
та Севір НІК1ТАШБНКО.
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к
«Моїм друзям, артистам Харкова, сердечне вітання 

від А. Касони.
Буенос-Айрес, червень 1957».

Навесні цього року після 
довгої перерви я приїхав у 
Київ і, чекаючи таксі, за 
давньою звичкою почав роз
глядати столичні афіші. На 
одній з них, що належала 
Російському драматичному 
театру ім. Лесі Українки, 
можна було прочитати: Але
хандро Касона, «Дерева 
вмирають стоячи».

Про Касону є статті у Ве
ликій Радянській, Українсь
кій та Короткій Літератур
ній енциклопедіях—всі во
ни написані ще за життя 
драматурга. Навіть у тре
тьому томі КЛЕ, що вийшов
80

уже минулого, 1966 року, не 
встигли поставити дату 
смерті письменника, який 
нагло помер восени 1965 
року в Мадріді.

Театральна афіша нагада
ла мені про це, і я згадав, 
як радів Алехандро Касона 
з приводу того, що п’єси 
його перекладені мовами на
родів СРСР і з успіхом 
ідуть на сценах наших теат
рів. Бо цей письменник-ан- 
тифашист, борець за мир, з 
щирою симпатією ставився 
до Радянської країни.

А. Касона був другом і 
товаришем по мистецтву ін

шого видатного представни
ка сучасної іспанської літе
ратури, Гарсія Лорки, по- 
злодійському вбитого фаши
стами ще в роки громадян
ської війни в Іспанії.

Відтоді Касона залишався 
переконаним противником 
франкістського режиму, пе
ребував в еміграції, довгий 
час (з 1940 р.) жив в Арген- 
тіні. Побачення з батьківщи
ною виявилося для нього 
фатальним.

Лист Касони і написану 
ним самим коротку біогра
фічну довідку, які пропо
нуються читачеві, автор цих



рядків отримав за таких об
ставин.

Восени 1956 року Л. Вар- 
паховський (нині один з 
провідних режисерів Малого 
театру) поставив у Харків
ському російському драма
тичному театрі ім. О. С. 
Пушкіна п’єсу «Дерева вми
рають стоячи». Це була од
на з перших постановок 
творів А. Касони в Радянсь
кому Союзі. П’єса стала 
надзвичайно популярною, 
незабаром обійшла десятки 
театрів по' всій країні, ви
кликала зливу рецензій і 
відгуків, транслювалася по 
радіо, телебаченню, а в 
1958 році була видана окре
мою книжкою. На Всесоюз
ному театральному огляді 
народна артистка СРСР  
Ф. Г. Ранєвська була від
значена спеціальною наго
родою за чудове виконання 
ролі бабусі Еухенії.

Свою п’єсу драматург на
писав ще в 1950 році в Ар- 
гентіні, де вона й побачила 
вперше світло рампи. На

сцені невеличкого театру 
«Атенео» її з незмінним ус
піхом ставили протягом ці
лого сезону. Цікаво, що ко
ли муніципальні власті Буе
нос-Айреса, присікавшись 
до якихось порушень пра
вил, обов’язкових для теат
рального приміщення, в роз
пал сезону закрили театр 
«Атенео», це викликало таку 
хвилю обурення з боку про
гресивної громадськості, що 
спектакль було терміново 
поновлено...

У  традиційний, майже де
тективний сюжет, підказа
ний новелою О’Генрі «Мер
зенний обманщик», А. Касо
на вдихнув філософський, 
гуманістичний зміст.

Звичайно, на деякий час 
обман може піднести люди
ну, але рано чи пізно прав
да проб’є собі дорогу і, якою 
б жорстокою вона не була, 
зустріти її треба без страху 
і. коли потрібно, вмерти за 
неї стоячи, як вмирають сто
ячи дерева...

Втім, у другій половині

50-х років і п’єса, і сценіч
не втілення її викликали до
сить гострі суперечки. Мені 
здавалось, що труднощі ху
дожньої інтерпретації п'єси 
в даному випадку були по
дібні до тих, що їх зазнава
ли колись перші постановни
ки п’єс Чехова. Фінал п’єси 
«Дерева вмирають стоячи» 
нагадав мені розв’язки в че- 
ховських п’єсах «Чайка», 
«Три сестри» і, особливо, 
«Дядя Ваня». Люди п’ють 
чай, грають у лото і розмов
ляють про звичайнісінькі, 
навіть дріб’язкові речі, а в 
цей час у житті їхньому від
буваються страшні драми, 
вирішується їхня доля.

Щоб підкріпити свої вис
новки, я в 1957 році написав 
Касоні в Буенос-Айрес. В 
листі я зокрема запитував 
драматурга, як він ставить
ся до російської драматур
гії, до новаторства Чехова. 
Незабаром надійшла відпо
відь.

Ось її текст:

«Мій шановний товаришу і друже!
З великою приємністю відповідаю на 

Ваш сердечний лист, в якому Ви спові
щаєте про радісний для мене успіх моєї 
комедії «Дерева вмирають стоячи» в те
атрах України. Я попрошу кого-небудь 
перекласти мені Вашу газетну статтю, бо 
я абсолютно не знаю російської мови. На 
якій саме частині моєї п’єси позначився 
вплив Чехова — мені невідомо, але мене 
не здивувало б, якби це було так (це бу
ло б для мене великою честю), тому що 
з-поміж російських письменників саме 
Чехов і Горький справили на мене най
більше враження ще тоді, коли я був сту
дентом. Гадаю, що це стосується всього 
нашого покоління. Чехов, як ніхто інший, 
навчив нас відтворювати не тільки сюжет 
і характери, але й «атмосферу», д у х о в 
н и й  с т а н  л ю д е й ,  що виникає під 
впливом певної обстановки, як в його чу
довому «Вишневому саду». Я не знаю, 
чи думав Гарсія Лорка про цей твір Че
хова, коли писав останню дію своєї п’єси 
«Донья Росіта», але духовний стан лю
дей, що прощаються із спустілим будин
ком, тут такий самий.

Про п р и с у т н і с т ь  Чехова у моїх 
творах. Мені пригадується, наприклад, 
як у третій дії моєї комедії «Сім криків

у океані» один персонаж удає з себе ге
нія, всіляко підкреслює вади інших лю
дей, а другий, звинувачуючи його в не
скромності, визначає справжніх сатири
ків такими словами:

«САНТІЛЬЯНА. Ненавиджу, коли 
репутацію талановитої людини здобува
ють за рахунок чужого нещастя, це над
то легкий шлях. Чому ви не намагаєтесь 
зробити щось складніше: наприклад, по
сміятися із свого власного болю, як це 
робили справжні сатирики?

ПРОФЕСОР. Я не настільки често
любний.

САНТІЛЬЯНА. Звичайно, для цього 
треба бути Гейне або Чеховим чи Сер
вантесом. Вам бракує таланту; для цього 
потрібен, перш за все, талант».

Для нас, іспанців, справжній гумор — 
це гумор Сервантеса, який сміявся з то
го, що в глибині душі любив і ЩО В 
НЬОМУ САМОМУ ЗАЗНАЛО НЕВДА
ЧІ. Наше почуття гумору, так само, мож
ливо, як і в Чехова,— це меланхолійна 
усмішка.

На наших сценах часто показують Че
хова. Його прекрасні короткі комедії 
йдуть з незмінним успіхом. А його п’єса 
«Чайка», поставлена два роки тому «Не-
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Автограф Алехандро Кас они.

залежним театром» у Буенос-Айресі, не 
сходила зі сцени протягом усього теат
рального сезону.

Виконуючи Ваше бажання, посилаю 
Вам фотографію.

Прошу Вас передати мої найтепліші 
вітання всім акторам і актрисам, що ви
явили мені честь, поставивши мою коме
дію у Харкові. Будь ласка, вважайте ме
не віднині своїм вірним другом і това
ришем.

А. Касона
Долучаю до листа кілька моїх біогра

фічних даних, які можуть Вас заціка
вити.

Народився я в невеличкому пастушому 
селі в Астурії (Іспанія), в 1903 році.

Мій дід був коваль, і коли б я не став 
письменником, то був би, мабуть, таким 
самим, як він, стриманим і дужим кова
лем. Батько мій був сільський вчитель; 
він навчив мене грамоти і вивів на доро
гу знань. Моя мати мала зелені очі, вона 
любила читати старовинні вірші, роман
си. Інколи вона співала їх.

Я теж учителював. Потім керував ман
дрівним студентським театром. В роки 
республіки ми поставили перед собою 
завдання — відвідувати віддалені міста і 
села, щоб донести до народу мистецтво 
театру, пісні, танцю.

Мій друг Гарсія Лорка також керував 
подібною групою. Під час цих мандрів я 
почав писати для театру. Саме тоді й з’я
вилася моя перша п’єса «Сирена на су
ші» (1934).

Я чимало попоїздив по світу. Знаю 
Італію, Францію, Португалію, всю Ла
тинську Америку від Мексіки до Чілі. Іс
панію об’їздив кілька разів. Я з власної 
волі залишив батьківщину, коли там бу
ло встановлено диктатуру Франко, і від
тоді не повертався у рідні краї.

Я написав і поставив на сцені близько 
20 комедій і кілька невеличких п’єс.

Деякі з них («Дерева вмирають стоя
чи», «Човен без рибалки», «Далекі зорі», 
«Трете слово») здобули велику популяр
ність, були перекладені іншими мовами і 
з великим успіхом ішли у Франції, Іта
лії, Австрії, Скандінавських країнах, 
Греції, Югославії, Росії, Ізраїлі та інших 
країнах.

А в деяких університетах Сполучених 
Штатів Америки мої комедії використо
вують як тексти для вивчення кастільсь- 
кого наріччя в англійській транскрипції.

Свою драматургічну роботу сполучаю 
іноді з працею в кіно, співробітничаю в 
різних журналах, беру участь у конфе
ренціях».

В. РОМАНЕНКО

„ПОЕТИКА" АРІСТОТЕЛЯ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Античні греки, окрім ви
датних шедеврів художньої 
літератури — поем Гомера, 
трагедій Есхіла, Софокла 
та Евріпіда, комедій Арісто-

фана, — залишили людству 
і такий класичний взірець 
теоретичної думки, як «Пое
тика» Арістотеля.

Важко переоцінити зна

чення цього невеликого роз
міром твору в історії євро
пейської культури. Будучи 
першим систематичним зве
денням і викладом загаль
них естетичних принципів, 
«Поетика» Арістотеля стала 
наріжним каменем усієї ма
теріалістичної естетики і те
орії мистецтва, оскільки її 
вихідним пунктом було 

 ̂ твердження про те, що ми
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стецтво е художнє відтво
рення дійсності.

«Поетика» Арістотеля ви
никла, гадають, як полемі
ка з поглядами Платона, 
який, виходячи із своєї ідеа
лістичної концепції, запере
чував пізнавальну функцію 
мистецтва, вважаючи, що 
воно є не що інше, як копія 
з копії світу ідей, причо
му — копія дуже віддалена 
і спотворена.

Всупереч Платонові Арі- 
стотель стверджував, що 
ідеї не існують самі собою, 
а мають свою «плоть і 
кров» у природі. Звідси ми
стецтво. як наслідування 
життя має значення не 
тільки естетичне, але й пі
знавальне.

Арістотелю належить іс
торична заслуга сформулю- 
вання законів художньої 
творчості, він висловлював 
думки про узагальнення за
собами поезії, теорію типо
вого, індивідуалізацію обра
зів, художню мову і стиль, 
свободу творчості, тобто 
про такі проблеми, які за
лишаються актуальними і 
для сучасної естетики.

Авторитет Арістотеля як 
геніального теоретика і 
мислителя зробив його «По
етику» «здобутком на ві
ки». До цього твору зверта
лись Горацій і Лопе де Ве
га, Буало і Корнель, Лес- 
сінг і Чернишевський; цей 
твір перекладали на різні 
мови світу, постійно вивча
ли, хоч, правда, окремі 
твердження грецького мис
лителя трактували непра
вильно.

В Росії перше знайомство 
з «Поетикою» Арістотеля 
відбулося понад 200 років 
тому, і пов’язане з ім’ям 
В. К. Тредіаковського, який 
використав «Поетику» в 
своєму «Мнении о начале 
поэзии и стихов вообще» 
(1752 р.), а в 1854 році ви
йшов перший переклад «По
етики» на російську мову, 
здійснений Б. Ординським. 
На цей переклад відгукнув
ся докладною рецензією

М. Г. Чернишевський, який 
відзначав, що поетика Арі
стотеля гідна була служити 
основою для всіх наступних 
естетичних понять і не втра
тила ще свого значення й 
для сучасної теорії.

На Україні Арістотелева 
«Поетика» була широко по
пулярна вже в XVII ст. В 
Київській академії виклада
лись курси поетик, історію 
яких через латинські трак
тати (Віди, Скалігера та 
ін.) і підручники (Понтана, 
Масеена та ін.) слід виво
дити від «Поетики» Арісто
теля та «Послання до Пі- 
зонів» Горація. Основні по
ложення «Поетики» Арісто
теля грунтовно знають такі 
автори поетик як Ф. Проко
пович і М. Довгалевський; 
знає цей твір і наш манд
рівний філософ Г. С. Сково
рода.

Знає і цитує «Поетику» 
Арістотеля, а також поле
мізує з його твердженнями 
(зокрема в роботі «Із сек
ретів поетичної творчості») 
і Іван Франко; самого ж 
Арістотеля Франко вважає 
«найвизначнішим ученим та 
критиком старинної Греції» 
і «першим естетиком».

Незважаючи на таку 
давню традицію в освоєнні 
«Поетики» Арістотеля, ук
раїнська наука дорадян- 
ського періоду не може по
хвалитись ні перекладом 
цього твору на українську 
мову, ні скільки-небудь 
грунтовним дослідженням 
його змісту.

Вивчення «Поетики» Арі
стотеля на справді науковій 
основі починається на Укра
їні тільки після перемоги 
Великої Жовтневої соціалі
стичної революції, зокрема 
в роботах видатного укра
їнського радянського вче
ного О. І. Білецького. Вже 
у 1923 році О. І. Білецький 
пише статтю «Несколько 
слов о разработке научной 
поэтики в России и на За
паде» (вступна стаття до 
російського перекладу кни
ги В. Мюллер-Фрейенфель-

са «Поэтика», що вийшла 
за редакцією О. І. Білець
кого в Харкові в 1923 р.), 
в якій вчений висловлює 
свої погляди і на «Поетику» 
Арістотеля. Характеристики 
окремих тверджень «Поети
ки» Арістотеля зустрічаємо 
і в інших працях О. І. Бі
лецького, однак найбільш 
грунтовний розгляд цього 
твору маємо в його статті 
«Поетика драми» (див. «Те
орія драми в історичному 
розвитку», «Мистецтво», К-, 
1950).

Історія перекладу «Пое
тики» Арістотеля на україн
ську мову починається з ви
ходу в світ хрестоматії 
«Антична література» (Хар
ків, 1938 р.) за редакцією 
та з передмовою академіка 
О. І. Білецького. Тут упер
ше було надруковано кіль
ка глав «Поетики» (глави 
І—IV, частина VI і IX) в 
перекладі А. О. Білецького.

В 1950 році у згаданій 
вище хрестоматії «Теорія 
драми в історичному роз
витку» була надрукована 
більша частина «Поетики» 
Арістотеля (глави IV— 
XVIII) у перекладі Б. Тена 
(М. В. Хомичевського). Та
ким чином, досі ми мали пе
рекладених понад дві тре
тини твору Арістотеля (вся 
«Поетика» складається із 
26 глав). Одначе тільки те
пер можна з великим за
доволенням відзначити, що 
«Поетика» одного з найуні- 
версальніших умів світової 
естетичної думки Арістоте
ля стала доступною україн
ському читачеві в повному 
вигляді в перекладі львів
ських учених Ю. Ф. Муша- 
ка та й. У. Кобова (Арісто- 
тель. Поетика. Переклали з 
грецької Ю. Ф. Мушак і 
й. У. Кобів. «Іноземна фі
лологія». Вип. 4. «Питання 
класичної філології». Вид. 
Львівського університету, 
1965).

Кафедра класичної філо
логії Львівського ордена 
Леніна державного універ
ситету імені І. Франка за
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останні роки проводить 
значну роботу в галузі пе
рекладу на українську мо
ву творів античних авторів. 
Тому й не дивно, що саме 
перекладачі Львівського 
університету дали україн
ському читачеві також і 
«Поетику» Арістотеля.

Як відомо, текст «Поети
ки» зберігся в конспектив
ному вигляді, він пересипа
ний багатьма неясностями. 
Кон’єктури, хоч якими вда
лими вони б не здавались, 
не можуть мати значення 
першотвору. Тим-то пере
кладачам довелося прове
сти велику й кропітку ро
боту.

Переклад характеризуєть
ся глибоким проникненням 
як у зміст твору в цілому, 
так і в окремі теоретичні 
твердження, майстерним до
бором українських еквіва
лентів до відповідних філо
софсько-естетичних катего
рій оригіналу. Читається 
він вільно, окремі думки 
античного дослідника і йо
го естетичні категорії спри
ймаються читачем без особ

ливих труднощів. Глибше 
розуміти окремі місця «Пое
тики» допомагають кваліфі
ковано складені примітки.

Трапляються в книзі й 
окремі недоробленості, не
точності і недогляди. Мож
на було б посперечатися з 
перекладачами відносно від
творення українською мо
вою окремих термінів ори
гіналу або й цілих твер
джень Арістотеля.

Найбільш невдалим, на 
наш погляд, є переклад 
глави XX, яка являє собою 
своєрідний екскурс антично
го дослідника в лінгвістич
ну теорію.

Заперечення викликають 
і деякі примітки. Так, на
приклад, автори кілька ра
зів (прим. 4, 11, 12) нази
вають твори старогрецької 
літератури та живопису 
«реалістичними», а їх твор
ців — «реалістами». Щодо 
творів античного живопису, 
зокрема картин Діонісія, то 
вони, як видно з викладу 
Арістотеля, були не стільки 
«реалістичними», скільки 
«натуралістичними» і нага

дували, мабуть, твори Зевк- 
сіда і Скопаса (а суперечка 
Зевксіда і Скопаса в по
пулярному античному анек
доті є не що інше як супе
речка про переваги своєрід
ного натуралізму). Зреш
тою, навряд чи правомірно 
буде вживати термін «реа
лізм» стосовно античної лі
тератури, оскільки радян
ська естетика відносить по
чаток становлення реалізму 
як методу літератури та ми
стецтва до епохи Відро
дження.

Та згадуючи про окремі 
неточності й недогляди в 
перекладі «Поетики», ми 
зовсім не маємо наміру при
меншити його цінність. Той 
факт, що «Поетика» Арісто
теля — цей унікальний твір 
античної естетико-теоретич- 
ної думки — повністю з’я
вилася українською мовою, 
є знаменний уже сам со
бою. Переклад цей є здо
бутком української радян
ської культури.

Й. БАГЛАЙ

м. Ужгород

СПОМИН ПРО ДРУГА
Двадцять шість років тому гітлерівська бомба обірвала життя чудового 

українського письменника Олександра Якимовича Гаврилюка—автора відо
мих поетичних творів «Пісня з Берези», «Львів» та інших. Було йому тоді 
тридцять років. Ще юнаком О. Гаврилюк познайомився з марксистсько- 
ленінською літературою, брав участь у діяльності комуністичного підпілля, 
працював секретарем повітового комітету компартії Західної Білорусії, 
у підпільній редакції при ЦК КПЗУ. За своє коротке життя Гаврилюк був 
чотирнадцять раз під арештом і судом та двічі в концентраційному таборі 
Береза Картузька.

Відомий польський поет Леон Пастернак на сторінках журналу «Поль
ський огляд» ділиться своїми спогадами про українського письменника.

Це було 1930 або 1931 
року. В ті роки я, двадцяти
річний хлопець, носив у ки
шені сторінки ще ніде не 
надрукованих віршів. В спи

сках поліції мене не було, і 
мені пощастило влаштувати
ся помічником технічного 
редактора львівського жур
налу «Вядомості». Справж- Олександр Якимович 

Гаврилюк.
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ня адреса редакції була за
конспірована, і матеріали 
залишали в заздалегідь 
умовленому місці.

Якось мені доручили піти 
в редакцію щомісячника 
«Вікна» за українською 
культурною хронікою. Ре
дакція наймала невеличку 
кімнату в приватному бу
динку. Мене зустрів това
риш Степан Тудор. Я розди
вився довкола. Біля вікна 
стояв молодий чоловік у во
лохатому пальті із шкіря
ним поясом. Здавалося, він 
тільки-но приїхав з села. 
Але Йому, очевидно, повніс
тю довіряли, бо Тудор при 
ньому вручив мені конверт з 
матеріалами і, коли я вже 
виходив, сказав: «Товаришу 
Пастернак, зачекайте, я ж 
вас не познайомив з нашим 
молодим поетом Гаврилю- 
ком». Потім додав, звертаю
чись до Гаврилюка: «Пас
тернак також пробує свої 
сили в поезії». Ми привіта
лися, і Гаврилюк широко 
всміхнувся. Я зніяковів, бо 
Тудор викрив таємницю, ві
дому лише кільком моїм 
найближчим приятелям. Я 
знав вірші Гаврилюка, їх 
уже друкували, про що я 
тільки мріяв.

Вдруге ми зустрілися в 
лютому 1937 року за незви
чайних обставин — повзли 
по землі в Березі Картузь- 
кій. В ’язні поверталися з 
«роботи» після цілого дня 
виснажливої праці. Зранку 
йшов мокрий сніг, ми про
мокли до кісток. Конвоїри 
вирішили «розігріти» нас і

примусили повзти наввипе
редки до «фінішу» — брами 
нашого арештантського ба
раку. Ми «змагалися» без 
особливого ентузіазму, що 
ще більш розлютило наших 
мучителів. Поволі, метр за 
метром просувалися ми впе
ред під крики й лайку кон
воїрів.

«Послухай, це я, Гаври
люк»,— долинуло до мене. 
Перш ніж почувся свисток, 
який підняв нас на ноги, ми 
встигли, запам’ятати номери 
один одного. Він сидів на 
тому ж самому поверсі, що 
й я. Відтоді ми з Гаврилю- 
ком завжди намагалися бу
ти поруч, на ранковій пере
вірці обмінювалися новина
ми, які надходили з волі. 
Інколи нам щастило: нас
посилали на цементний за
вод, де можна було досхочу 
наговоритися.

А якось ми разом опини
лися в карцері. Через день 
нам давали по шматку хліба 
й мисці теплої води. Ми ле
жали на кам’яній підлозі, 
пригорнувшись один до од
ного, щоб зберегти трохи 
тепла, необхідного для нас 
не менше ніж їжа. Олек
сандр стиха читав свої вір
ші, а також уривки з поеми 
про «Березу», яку він вино
шував місяцями.

І зараз, згадуючи минуле, 
я чую його гарячий шепіт. 
Забувши про голод і холод, 
ми говорили, говорили... Ме
ні здається, що саме тоді ми 
й стали друзями назавжди, 
на все життя.

Незабаром мене випусти

ли, а він залишився. Коли я 
знову повернувся в Березу, 
Олександра там вже не бу
ло. Через одинадцять місяців 
мене перевели з Берези до 
в’язниці, а його відправили 
знову в табір. Невиправни
ми «рецидивістами» ми за
лишалися до кінця, тобто 
до того незабутнього дня, 
коли Радянська Армія вря
тувала нам життя.

Наступна наша зустріч 
відбулася вже у Львові. 
Там ми були разом недов
го — з 17 вересня 1939 року 
до 22 червня 1941 року. Са
ме цей період був найплід- 
ніший у житті цього селян
ського самоука: незважаю
чи на страшенну заванта
женість організаційною ро
ботою, він міг займатися лі
тературною працею.

Востаннє я зустрівся з 
ним за кілька хвилин до 
першого нальоту фашистсь
кої авіації на Львів, у пер
ший день Великої Вітчизня
ної війни. З групою товари
шів ми поверталися із спіл
ки письменників. Гаврилюк 
подарував мені тоді свою 
поетичну збірку, і це вряту
вало її від загибелі, бо біль
шість творів поета загубле
но. Цю збірочку я зберігаю 
як найдорожчу моєму сер
цеві реліквію.

Ми попрощалися, я пішов 
додому вулицею Оссолинсь- 
ких. Налетіла смерть. З усі
єї групи товаришів залиши
лася живою тільки дружина 
Г аврилюка.

Леои ПАСТЕРНАК
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І В А Н  Н И К И Т Е Н К О

У СПОГАДАХ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Восени минає 70 років з 

дня народження і ЗО років 
з дня смерті видатного ук
раїнського письменника Іва
на Ми китенка (1897— 1937). 
Як секретар ВУСППу — 
Всеукраїнської спілки
пролетарських письменни
ків (1927— 1932), а згодом 
як один із керівників СРПУ  
І. Микитенко багато уваги 
приділяв налагодженню 
зв’язків молодої української 
радянської літератури з 
братніми літературами ін
ших народів СРСР, з про
гресивними письменниками 
зарубіжних країн.

У 1928 році І. Микитенко 
подорожує по Чехословаччи- 
ні й Німеччині, де знайоми
ться з багатьма письменни
ка ми-комуністами, зокрема 
з И. Горою, Ю. Фучіком, 
Ф. Вайскопфом, й. Бехе- 
ром, К. Грюнбергом, бере 
участь у першому організа
ційному з’їзді Спілки про
летарських письменників Ні
меччини, виступає на мітин
гах і зборах, відвідує редак
ції й видавництва. Вражен
ня від подорожі були відби
ті І. Микитенком у його ве
ликому репортажі «Голуби 
миру» (1929). Наступного 
року у відповідь на цю по
дорож Україну відвідала 
делегація німецьких проле
тарських письменників: 
Карл Грюнберг, Ганс Марх- 
віца, Ганс Яорбеер та ін.

В листопаді 1930 року в

Харкові відбулась Міжна
родна конференція револю
ційних письменників, у якій 
взяли участь представники 
двадцяти двох літератур 
Європи, Азії, Америки й 
Африки. Серед делегатів 
конференції були такі відо
мі зарубіжні письменники, 
як Луї Арагон, Йоганнес 
Бехер, Франц Вайскопф, 
Антал Гідаш, Майкл Голд, 
Дж. Джерманетто, Мате 
Залка, Анна Зегерс, Бела 
Іллеш, Егон Ервін Кіш, 
Владімір Клементіс, Мацу- 
яма, Людвіг Ренн, Емі Сяо, 
Бруно Ясенський та ін. Від 
імені секретаріату МБРЛ 
(Міжнародного бюро рево
люційної літератури) від
крив конференцію І. Ми
китенко. Він же виступив 
з доповіддю про українську 
пролетарську літературу. На 
заключному засіданні І. Ми
китенко був обраний одним 
з секретарів Міжнародного 
об’єднання революційних 
письменників (МОРП).

З багатьма зарубіжними 
літераторами зустрічався 
І. Микитенко і в Москві на 
І Всесоюзному з’їзді радян
ських письменників, і на 
Україні, під час приїзду сю
ди представників зарубіж
них літератур, зокрема 
3. Неєдли, Л. Дюртена, 
Ш. Вільдрака, В. Бронев- 
ського, Е. Вайнерта та ін.

У 1935 році І. Микитенко 
очолює українську делега

цію на І Міжнародний ан
тифашистський конгрес пи
сьменників, що відбувався в 
Парижі. До складу делегації 
ввійшли також Павло Тичи
на, Петро Панч та Олек
сандр Корнійчук. На одному 
із засідань конгресу І. Ми
китенко виступив з промо
вою на тему «Нація і куль
тура».

Того ж року він разом з 
делегацією радянських пи
сьменників і журналістів, до 
якої увійшли Янка Купала, 
Олексій Толстой, Михайло 
Кольцов, Абулькасем Ла- 
хуті та ін., робить тривалу 
подорож по Чехословаччині.

У 1937 р. в Мадріді на 
знак солідарності з респуб
ліканською Іспанією відбув
ся II Міжнародний антифа
шистський конгрес письмен
ників, на якому українську 
літературу представляв 
І. Микитенко. На цьому 
конгресі він також виступав 
з промовою, присвяченою 
проблемам національної 
культури. На заключному 
засіданні І. Микитенко був 
обраний членом Міжнарод
ного бюро боротьби з фа
шизмом.

Спогади зарубіжних пись
менників, які публікуються 
в цьому номері «Всесвіту», 
відбивають окремі моменти 
перших міжнародних зв’яз
ків української радянської 
літератури, що були пов’я
зані з ім’ям І. Микитенка.
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КАРЛ Г Р Ю Н Б Е Р Г

Карл Грюнберг (нар. у 1891 р.) — німецький письменник-комуніст із 
НДР. У двадцяті роки він займався журналістикою, співробітничав у 
Центральному органі КПН «Роте фане», був секретарем Спілки про
летарських письменників Німеччини. У 1928 р. опублікував роман «Па
лаючий Рур» про революційну боротьбу німецького пролетаріату. Піс
ля приходу до влади фашизму був ув’язнений у концтаборі. В роки 
Другої світової війни брав участь у німецькому антифашистському русі 
Опору. Автор багатьох романів, п’єс, оповідань і нарисів про життя 
робітничого класу Німеччини. Лауреат Національної премії Німецької 
Демократичної Республіки.

Спробую, наскільки це в 
моїх силах, відгукнутися 
спогадами про шановного 
товариша Микитенка.

Вперше я зустрівся з І. К. 
Микитенком на святкуванні 
десятиріччя нашого «Роте 
фане» у 1928 році в Берліні.

Дуже добре пригадую, як 
ми з ним і ще з кількома 
товаришами після святку
вання дискутували в кафе 
тодішнього учительського 
клубу на Александерплац. 
Випадково я мав із собою 
примірник свого першого

роману «Палаючий Рур», 
який щойно вийшов друком, 
і з посвятою вручив його то
варишеві Іванові. Він по
обіцяв мені подбати, щоб 
цей твір вийшов також в ук
раїнському перекладі.

Коли я другої весни в 
свою чергу приїхав на Ук
раїну як член першої німе
цької письменницької деле
гації, серед тих, хто зустрі
чав нас на харківському 
вокзалі, був і товариш І. Ми- 
китенко. Ми з ним сердечно 
обнялися. Протягом тих чу
дових днів, що ми їх про
жили в Харкові і в Києві, 
товариш Іван майже весь 
час був з нами. Особливо 
добре пізнав я його, як чу
дового товариша, надзвичай
но життєрадісного і дотеп
ного, який разом з призна
ченим до нас із Москви гі
дом Мате Залкою докладав 
усіх зусиль, щоб полегшити 
наше завдання й розширити

Делегація українських письменників на 1 Міжнародник антифашистський конгрес письменників у Парижі. Зліва 
направо: П. Тичина, І. Микитенко, П. Панч, О. Корнійчук. 1935 рік.
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наші скромні знання укра
їнських проблем. Це він на
вчив нас вимовляти речен
ня, яким ми кінчали усі свої 
промови: «Хай живе Укра
їнська Радянська Республі
ка!». Він підписував наші_ 
квитки почесних членів спіл
ки письменників України. 
І це він дуже посприяв то
му, щоб мій роман вийшов 
у місцевому державному ви
давництві під назвою «Рур 
в огні».

Членський квиток Всеук
раїнської Спілки пролетар
ських письменників я йдосі 
зберігаю. З Микитенкової ж 
книги (назви її я вже не

АНТАЛ Г І Д АШ

Познайомився я з Іваном 
Микитенком восени 1930 ро
ку в дні Харківського кон
гресу революційних пись
менників світу.

Він був молодий, як і ми 
всі.

І було в ньому якраз те, 
по чому за допомогою вже 
тоді існуючих радарів — ра
дарів революції — можна 
було з далекої далечини роз
пізнати людей нашого поко
ління від Москви до Грана- 
ди і від Києва до Сан-Фран- 
ціско.

Микитенко був інтерна
ціоналістом.

пам’ятаю) я, на жаль, маю 
лише сторінку з присвя
тою — так само як і з бага
тьох інших книг радянських 
авторів. Цю сторінку мені 
довелося видерти, коли я хо
вав ці дорогі мені пам’ятки 
на початку гітлерівського 
лихоліття у потаємний схо
вок разом з іншими важли
вими матеріалами. Вона на
писана німецькою мовою і 
звучить так:

«Товаришеві Карлові 
Грюнбергу! На згадку з про
летарським привітом Іван 
Микитенко — 15.IV.1929.
Харків, Токова 2/15, УРСР».
Берлін-Грюнау.
2. X. 1964.

Але саме він, і не без гор
дості, подарував мені пре
красно вишиту українську 
сорочку, яку я беріг довгі 
роки і одягав тільки на 
свята.

Пам’ятаю тихий, прохо
лодний, але ще сонячний 
день, вільний від засідань 
конгресу, коли він повіз нас, 
делегатів, у ліс під Харко
вом.

Ми йшли з ним узбіччям 
лісової стежини і розмовля
ли про поезію, про револю
ційних поетів. Я завів мову 
про Петефі, але він невдов
зі, мабуть, думаючи про 
своє, перейшов до Шев

ченка і почав читати його 
вірші, навіть не замислю
ючись, зрозумілі вони мені 
по-українськи чи ні... А мені 
на той час було важко ще 
розбирати українську мову. 
Чув я тільки музику вірша 
і гнівні або сумні інтонації 
Микитенкового голосу. Все 
це разом узяте, та ще й сірі 
осінні дерева несподівано 
навіяли на мене невеселі 
гадки про долю революцій
них поетів. І хоча поряд з 
нами йшли дружною і весе
лою юрбою революційні пое
ти і письменники різних 
країн, у мене чомусь снува
лись у голові думки про 
трагічну Шевченкову долю, 
про загибель Петефі, про 
його самотність в кінці жит
тя. Микитенко ж самоза
бутньо читав вірші... Та 
раптом замовк, пригадавши, 
мабуть, що він як господар 
повинен займатися й інши
ми гістьми... Він спинився і, 
лукаво блиснувши очима, 
взяв мене за рукав і підвів 
до Кулика, так би мовити 
«передав» йому. І я, не 
встигши іще відійти від сво
їх дум, повинен був одразу 
ж переключитися і слухати 
тиху, але переконану розпо
відь Кулика про п’ятирічний 
план, Дніпробуд і робітни
чих письменників, котрих 
саме в ту пору готувалися 
«призвати в літературу».

Незабаром після цього, 
другого чи третього дня, у 
нас відбулася зустріч із 
Скрипником. І тут мені по
щастило побачити ще одно
го представника старої біль
шовицької гвардії — це щас
тя випадало на мою долю 
вже не раз,— увесь образ 
якого випромінював глибо
ку інтелігентність.

Поряд із Скрипником за 
столом сидів Микитенко. 
Йому тоді було тридцять 
три роки...

В галереї душі моєї сто
їть і портрет Микитенка.

Іноді я поглядаю на 
нього...
Будапешт.
Вересень 1966 р.

ПИСЬМЕННИК-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ

Антал Гідаш (нар. у 1899 р.)—угорський письменник-кому- 
ніст. З 1919 року брав участь у революційному русі. Після 
поразки революції в Угорщині довгий час жив у СРСР. У 
1926—1932 рр. був членом президії та секретарем Міжнародно
го об’єднання революційних письменників, членом редколегії 
«Вісника іноземної літератури» (з 1930 р. — «Літератури сві
тової революції») і угорського журналу «Серп і молот». Ви
ступає як поет, прозаїк, критик, публіцист, перекладач (зо
крема перекладав вірші й поеми Т. Шевченка) на угорську 
мову.
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У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Франтішек Кубка (нар. у 1894 р.) — сучасний чеський пись
менник, публіцист, критик. В літературу вступив напередодні 
першої світової війни. Автор ряду історичних романів, циклу 
соціальних романів «Сто двадцять днів», книг мемуарного ха
рактеру Та ін. Заслужений діяч мистецтв ЧССР.

ФРАНТІШЕК К У Б К А

Восени 1935 року до Че- 
хословаччини приїхала чис
ленна делегація радянських 
письменників і журналістів 
у відповідь на візит чехо
словацьких літераторів до 
Радянського Союзу в грудні 
1934—січні 1935 р. П’ятого 
жовтня 1935 р. разом з істо
риком Ярославом Папоуше- 
ком я зустрів радянську де
легацію у Петровицях, на 
кордоні за Остравою, і су
проводжував її до Праги.

Керівником делегації був 
М. Кольцов. Із російських 
письменників найбільшу ува
гу чеської і словацької гро
мадськості привертали Оле
ксій Толстой, Олександр 
Фадеев, Сергій Третьяков 
Анна Караваева. їхні книги 
вже тоді були перекладені 
чеською мовою. Від білору
ських письменників приїхав 
Янка Купала, від українсь
ких — І. К. Микитенко.

Основними промовцями 
делегації, якій я разом з ін
шими чеськими письменни
ками показував Прагу і з 
якою потім їздив до Пльзе
ня та західночеських курор
тів (на Мораву та у Сло
ваччину я з ними не подо
рожував), були М. Кольцов, 
О. Толстой та О. Фадеев.

І. К. Микитенко не часто 
виступав у моїй присутнос
ті, але і мене і всіх, хто йо
го бачив, приваблював його 
скромний і привітний об
раз—струнка постать, смаг
ляве обличчя, сяючі очі, тем
не волосся. Чеську й слова

цьку історію він знав кра
ще за решту членів делега
ції. 1 на словах і в серці був 
він гордою радянською лю
диною, натхненно говорив 
про свою батьківщину, яка 
зробилася могутньою і ще

ЛЮДМИЛ С Т О Я Н О В

Я часто думаю про цей 
прекрасний образ людини й 
письменника з розумним 
відкритим обличчям, ласка
вого усмішкою, скупими же
стами й проникливим погля
дом — про Івана Микитеи- 
ка, з котрим я зустрічався 
1935 року на Міжнародному 
конгресі письменників на за
хист культури в Парижі і 
особливо — під час Конгре
су письменників на захист 
Іспанської республіки у 
1937 році в Мадріді.

прекраснішою за Радянсь
кої влади.

З Микитенком я розмов
ляв російською мовою. Від
повідав він і по-російськи, 
і по-українськи. Микитенко 
цікавився чеською мовою, 
підкреслював її древні тра
диції, спорідненість з укра
їнськими й старослов’янсь
кими інтонаціями. Гість мав 
безперечний філологічний 
хист.

Чеські краєвиди, краса 
Праги змушували звучати 
ліричні струни в Микитен- 
ковій душі. Він умів — як і 
Янка Купала — глибоко за
зирнути в очі і природи, і 
художніх пам’яток минуло
го. Був реалістом і роман
тиком водночас.
Прага, 1966 р.

У 1935 році наші зустрічі 
були нечасті, але змістовні: 
Іван Микитенко поспішав 
оглянути визначні місця 
Парижа і вечорами в готе
лі захоплено розповідав про 
все бачене. Окрім нього я 
потоваришував тоді також з 
Павлом Тичиною і Петром 
Панчем, дружні почуття до 
яких лишили в мені незга- 
симі сліди і живуть досі.

На конгресі в Іспанії — в 
Барселоні й Валенсії, де від
бувалися перші засідання, і

ЛЮДИНА З ЩИРИМ СЕРЦЕМ
Людмил Стоянов (нар. у 1883 р.) — болгарський письменник 

і громадський діяч, дійсний член Болгарської Академії наук, 
Народний письменник Болгарії,, член Всесвітньої Ради Миру. 
Літературну діяльність почав у 1903 р. Автор багатьох пое
тичних, прозових, літературно-критичних та публіцистичних 
творів. Перекладав твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Укра
їнки, П. Тичини, М. Рильського болгарською мовою. З І. Ми
китенком Л. Стоянов познайомився у 1935 р. в Парижі, де 
обидва письменники були обрані до Бюро Міжнародної асо
ціації письменників на захист культури.
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пізніше в Мадріді — ми з 
Іваном Микитенком, а та
кож з Олексієм Толстим, 
Олександром Фадєєвим, Іл
лею Еренбургом, Михайлом 
Кольцовим та іншими ра
дянськими письменниками 
і ще багатьма славнозвіс
ними людьми з Європи, Азії 
й Латинської Америки пе
режили 15 незабутніх днів.

Тут, в Іспанії, Микитенко 
задушевно розповідав про 
Україну та її ріки й степи, 
про українські народні піс
ні, про поезії Тараса Шев
ченка... Після напружених 
засідань конгресу він, як і 
Олексій Толстой, був справ
жньою душею наших зустрі
чей, сповнених веселих роз
повідей про того чи іншого 
сучасного письменника, про

цікаві події радянської лі
тератури.

Коли ми з товаришами із 
нашої делегації розпитува
ли у Микитенка про те, що 
можна було б поставити з 
його п’єс у нас в Болгарії, 
він жартував, що найцікаві
ше буде показати «Дівчат 
нашої країни». Ми з товари
шами навіть обмірковували, 
як би краще назвати цю річ 
болгарською мовою. Марія 
Грубешлієва, яка мала ро
сійське видання п’єс Мики
тенка, виявила бажання пе
рекласти «Дівчат» болгар
ською мовою.

Разом з нами у легково
му автомобілі, наданому в 
наше розпорядження, їзди
ли звичайно або О. Фадеев, 
або Андерсен-Нексе, або 
А. Мальро, або Іван Мики

тенко. Він був цікавий і 
красномовний оповідач. 
Траплялися, правда, хвили
ни, коли Микитенко замов
кав, замислювався, і в го
лові у нього, очевидно, про
літали думки, що їх він не 
вважав за цікаві для нас — 
про власну творчість і жит
тя, про свої особисті тур
боти. Та незабаром він різ
ко повертався до нас і об
личчя його світлішало у при
вітній усмішці. Він розпо
відав про свої пригоди, про 
рідне село, про свої книжки.

Микитенко був невтомний 
і в подорожах, і в бесідах. 
Інколи я жартома запиту
вав його:

— Ви, Іване Кіндратови
чу, віршів ніколи не писали?

Микитенко трохи ніяковів 
і признавався, що має чима
ло віршів, але не надає і 
ніколи не надавав їм особ
ливого значення. За його 
словами, це були «гріхи мо
лодості».

Мені випало чути промо
ву Микитенка на пленарно
му засіданні конгресу. Гово
рив він не поспішаючи, але 
й без затримки, і перед слу
хачами виростав образ пи
сьменника, який дбає про 
свою українську і взагалі 
радянську літературу, але 
якого хвилюють водночас і 
перспективи усього світово
го літературного розвитку в 
зв’язку з небезпекою поши
рення варварських націст- 
ських ідей.

Такою в загальних рисах 
лишилася у мене в пам’яті 
провідна думка його промо
ви. Висловлена вона була в 
яскравих образах і блиску
чою мовою.

Залишаючи іспанську зем
лю, ми обнялися й поцілу
валися з Микитенком, як 
справжні друзі, і — більше 
ніколи вже не бачились.

Пізніше я довідався про 
подробиці життя й багату 
творчість Івана Микитенка 
із збірника «Літературні 
портрети», виданого I960 
року в Києві.
м. Софія. 1966.

1. Микитенко. О. Фадеев. О. Толстой та їхній перекладач у Мадріді. 1937 р.
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Театр ВєлькЬ

Х О Д І М О  
Н і  ВИСТАВУ!

У  Варшаві такі слова 
сказати дуже легко: до по
слуг глядача близько два
дцяти п’яти театрів, кілька 
естрад і концертних залів. 
Починаючи від одного з 
найкращих у Європі опер
ного Театру Вєлького і кін
чаючи «карликами» на 
якихось двісті глядачів, як 
Скажімо Театр Вспулчесни. 
Додайте до цього естрадні,

дитячі й студентські теат
ри — і ви зрозумієте, що 
знайомство з багатим теат
ральним і концертним ре
пертуаром сьогоднішньої 
Варшави вимагало б не 
менше року. А за цей рік 
буде поставлено кілька де
сятків нових спектаклів, які 
вимагатимуть іще року на 
ознайомлення,— і так кінця 
не буде цьому бурхливому Театр Вєлькі сто років тому.
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процесові. Що ж робити? 
Залишається діяти вибірко
вим методом* і за ті куці 
дні, які є в вашому розпоря
дженні, побувати на тих ви
ставах, які вас найбільше 
цікавлять U  на які. ви спро
можетеся купити квитка. 
Бо у варшавських театрах 
завжди'аншлаги.

Один із театрів Варшави 
міститься на першому по
версі висадженого в часи 
воєнного лихоліття будинку. 
Відремонтували єдиний по
верх, який залишився ці
лим, — і спектаклі в цьому 
театрі йдуть при переповне
ному залі.

В Палаці культури й нау-
Сцена з опери С. Монюшка «Страшний двір» у Театрі Вєлькому — рік 1935. ГрОМІЗДКОМу Й СПраВДІ

«театральному» своєю деко
ративністю велетні, розмі
щено зразу кілька театрів і 
кінозалів. Мистецьке жит
тя буяє в польській столиці 
так, що лише заздрити за
лишається цим театрам, хо
рошим і різним.

Так от, Театр Вєлькі — 
варшавська опера. Зруйно
ваний дощенту німецькими 
окупантами, він дав пер
шу свою прем’єру—«Страш
ний двір» Станіслава Мо-

Пролог з опери С. Монюшка 
«Страшний двір» у Театрі Вєлькому. 

1963 рік.
Сцени з опери С. Монюшка «Страш
ний двір» у Театрі Вєлькому — 

постановка 1963 року.
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нюшка — більш як через 
двадцять років по закінчен
ні війни, і через сто років 
по тому, як Монюшко напи
сав цей свій чудовий твір.
У книжці, присвяченій опе
рі, ви можете прочитати 
слова великого польського 
композитора, які зразу на
гадають вам відомий вислів 
нашого Михайла Глінки:
«Народ створює музику, а 
ми, композитори, її лише 
аранжуємо». Монюшко пи
сав: «Я не творю нічого но
вого. Подорожуючи поль
ськими землями, я нади
хаюся духом народних пі
сень. І з них мимоволі пере
ливаю натхнення В усі мої д єх ЗагорськнН. Ескіз декорації до п'єси "Єлей Юр'андота «Пам’ятна фото-твори». Так збіглися думки графія*.

Артисти А. Щепковський і Д. Шафлярська у  п’єсі Є. ГОрандота «Пам’ятна
фотографія»

двох видатних представни- 
ків братніх слов’янських 
мистецтв — російської та 
польської музики.

Три роки тому мені вда
лося побувати на балетно
му спектаклі в старому при
міщенні опери, на «Царі 
Едіпі» Стравінського і на 
балеті «Весна священна» 
того ж композитора. Нині в 
цьому приміщенні розмісти
лася оперета, а Театр 
Вєлькі виступає перед три
тисячною аудиторією в роз
кішному, сучасному, з вели
ким смаком оформленому, 
надзвичайно світлому теат
ральному приміщенні, у ве
личезному фойє якого роз
ташований Музей польсько
го мистецтва. В антрактах 
публіка відвідує цей музей 
і уважно оглядає численні 
експонати — костюми зна
менитих виконавців тих чи 
інших ролей, афіші пам’ят
них вистав, листи, вінки — 
всі атрибути великого ми
стецтва польського народу, 
яке дало театрові таких 
класиків, як Ю. Словацький 
і С. Монюшко, А. Міцкевич 
і О. Фредро, як актори 
А. Жулковський і Є. Мо- 
джеєвська, патріарх поль
ського театру Л. Соль- 
ський, режисер А. Шифман 
і багато-багато інших сла
ветних драматургів, акто-
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Артжтп Л. Віннїцька. В. Голас та А. Щепкчшський у п’єсі Є. Ю ран дота 
«Пам’ятна фотографія».

«Небезпечні з и \и з ки» Шодерло де Лакло в театрі «Атенеум». Вона — Ган- п ї и  п п р п н -my  к-п м п п ч и т п п і н  їна Скаржника, Він — Єжи КалішевськиИ. и ііер н и л  л и м аи сш іи р іь  ірежисерів. Шкода, що в 
жодному з наших театрів 
не влаштовано такого му- 
зею, — як сприяв би він 
культурному вихованню 
глядача, для якого театр не 
лише розвага, а й вища 
школа Мистецтва.

Вистава «Страшного дво
ру» С. Монюшка, опери, 
яку у нас знають дуже ма
ло, відзначається насампе
ред чудовою, мелодійною, 
народною музикою, пов’я
заною з веселим, повним 
життєрадісності й гумору 
сюжетом, який створив у 
тісній співдружності з Мо- 
нюшком поет, актор і режи
сер Ян Хенцінський. Заплу
тана інтрига «Страшного 
двору» відроджує не лише 
польську старовину — в ній 
багато елементів казкових,
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фантастичних, хоча в істо
рії про одруження двох чу
дових хлопців з двома не 
менш чудовими дівчатами, 
про слугу-боягуза Мацея й 
кумедного недоумкуватого 
шляхтича-галломана, мод
ника й пройду пана Дама- 
зи, домінує непідробний на
родний гумор.

В репертуарі Театру 
Вєлького є такі твори поль
ських композиторів, як 
«Галька» Монюшка, балет

«Скляний звіринець» Теннессі Уїль- 
ямса у Театрі Вспулчесному. 
Син — артист Ігнаїш Гоголевський.

Артистка Зоф’я Мрозовська у ролі Матері в п’єсі «Скляний звіринець».

Сцена з п’єси Теннессі Уїльямса «Скляний звіринець».



його концертний зал, теат
ральні приміщення, кіноза
ли (там працює, зокрема, 
«кінотеатр доброго фільму» 
під назвою «Вєдза» («Знан
ня»), де демонстрація най
кращих творів світового ек
рана супроводжується спе
ціальними вступними лекці
ями і де панує така сама 
серйозна й зосереджена ат
мосфера закоханості в 
справжнє мистецтво, як і в 
Театрі Вєлькому).

В Театрі Драматичному 
мені пощастило подивитися 
твір сучасного польського 
драматурга Єжи Юрандога 
«Пам’ятна фотографія», ко
медію на дві дії, яка розпо
відає про життя польського 
театру в довоєнні часи. В 
репертуарі театру, крім цієї 
п’єси, є ще дві п’єси 
Ф. Дюрренматта («Метеор» 
і «Ромулус Великий»), тво
ри Мольера, Томаса Манна 
і маловідомих у нас авторів 
Клода Авеліна та Хосе Трі- 
ана.

Запрошення на концерт з при
воду 49-х роковин Радянської 

m Армії.Сцена з «Скляного звіринця» Теннессі Уїльямса.

Л. Ружицького «Пай Твар- 
довський», твір одного з 
найвидатніших сучасних 
композиторів Кароля Ши- 
маиовського «Король Ро- 
гер» і, звичайно, світова 
оперна класика — «Аїда», 
«Фауст», «Богема» та інші 
твори. І в цьому репертуарі 
«Страшний двір» Станісла
ва Монюшка світить невга
симим вогником народно
го мистецтва — вогником, 
якого не могли загасити ні 
великодержавна політика 
царату, ні варвари XX сто
ліття — гітлерівці. Ще пре
краснішим, ніж до війни, 
постав із руїн будинок Те
атру Вєлького, і невмируще 
мистецтво’ тріумфує в ньо
му.

Із пишного приміщення 
варшавської опери перейді
мо до одного з крил веле
тенського Палацу культури

й науки — подарунку ра
дянського народу зруйнова
ній німецькими фашистами 
польській столиці. Можна 
бути різної думки про архі
тектурні достоїнства або 
вади цього будинку, однак 
сам по собі він є символом 
нашої дружби в віках, — 
так само як модерна «Сця- 
на Сходна» — Східна Сті
на,. комплекс сучасних бага
топоверхових споруд із бе
тону, алюмінію і скла, свід
чить про високий рівень 
м а йстер и ості б уд і в н и кі в
сьогоднішньої соціалістич- 
. мої Варшави.

Я вже сказав, що в Пала
ці культури іі науки місти
ться кілька театрів, кіноза
лів і музеїв. Це справді ве
личезний осередок культур
ного життя польської сто
лиці; щовечора тисячі й ти
сячі варшав’ян заповнюють
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Народний танець у виконанні танцюристів ансамблю Війська Польського.

Зміст «Пам’ятної фото
графії» в загальних рисах 
такий: у дні свого ювілею 
старий польський актор 
(його грав А. Щепков- 
ський) згадує свої молоді 
акторські роки. Театру, в 
якому він тоді грав, загро
жував повний крах — не 
було сталої репутації і, го
ловне, мецената, який під
тримував би театр матері
ально. Дирекції часом до
водилося відміняти спек
таклі, бо ніхто не купував 
квитків. І лише по тому, як 
поширилася чутка, ніби те
атр знайшов свого мецена
та, і глядачі, які відвідува
тимуть його вистави, корис
туватимуться прихильністю 
можновладного покровите
ля муз, — зал для глядачів 
став повним, справи пішли 
на краще, і театр було вря
товано від банкрутства. На
прикінці з’ясовується, що 
чутки про мецената були 
брехливі, їх ширив сам сьо
годнішній ювіляр, добре 
знаючи, що міщан цікавить 
не мистецтво, а зовсім ін
ше...

Так, за цим напіванекдо- 
тичним сюжетом розкриває
ться затхла атмосфера, в 
якій гинуло справжнє ми
стецтво й задихалися тала
новиті митці, що ними слав
ний був польський театр.

Високої оцінки заслуго
вують і постановник п’єси

Юрандота В. Скарух, і ху
дожник Лєх Загорський, 
автор дотепно винайденої 
пересувної декорації, яка 
дозволяє на протязі одного 
акта провадити дію в кіль
кох місцях. В «Пам’ятній 
фотографії» Театр Драма
тичний показує кількох 
справді чудесних акторів, 
таких як А. Щепковський, 
як відома в нашій країні з 
кількох ролей у кіно Люци- 
на Вінніцька, як блискучий 
характерний актор В. Го- 
лас та інші.

Хотілося б відзначити іще 
одну характерну для вистав 
польських театрів деталь: 
до багатьох спектаклів во
ни видають спеціальні 
книжки, — саме книжки, а 
не самі лише лібретто або 
списки дійових осіб. Так, до 
«Страшного двору» Мо- 
нюшка видано багатоілю- 
стровану книжку, в якій 
розповідається про велико
го композитора, про творчу 
й сценічну історію «Страш
ного двору». У  глядача, та
ким чином, виховується 
вміння сприймати оперу не 
саму по собі, ізольовано 
від усього творчого дороб
ку, а саме на тлі інших тво
рів великого композитора, 
на тлі мистецького життя 
Польщі за останнє сторіч
чя тощо. Так само й до 
«Пам’ятної фотографії» 
Є. Юрандота театр видав

буклет, в якому старанно 
зібрано кільканадцять ці
кавих уривків із спогадів 
польських акторів про жит
тя театру в передвоєнний 
час, про безправне станови- 
іце акторів і актрис, про за
гальну атмосферу нидіючої 
під егідою польської бур
жуазії Мельпомени. Таким 
чином, і тут глядачеві дат 
ють певну суму відомостей, 
які допомагають йому гли
боко розібратися в змісті й 
громадському значенні тво
ру, який він дивиться.

Лібретто-коментарем су
проводжений і спектакль-ін- 
сценізація відомої повісті 
Шодерло де Лакло «Небез
печні зв’язки» в театрі 
«Атенеум». За останній час 
на сценах світу з’явилося 
кілька п’єс-діалогів. Поча
лося з інсценізації листу
вання Бернарда Шоу з ак
трисою Патрік Кемпбелл, 
потім радянські театри інс
ценізували листування А. П. 
Чехова. «Небезпечні зв’яз
ки» продовжують цей своє
рідний театральний жанр, 
який вимагає від глядача 
уваги насамперед до думки, 
а не до якихось ефектних 
сюжетних поворотів.

Під час спектаклю, який 
виконують два актори — 
Ганна Скаржанка (Вона) і 
Єжи Калішевський (Він) у 
залі панує зосереджена ат
мосфера. Протягом всього
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Народний польський таыок.

Танень гірських стрільціп. ПерШОГО а к т а  НЄ б у л о  Ж О Д
НОЇ розрядки, жодної реплі
ки, яка викликала б сміх.

Глядачі напружено лови 
ли кожне слово, вони 
мислили разом з автором, 
вслухалися у вишуканий, 
іскрометний текст Шо- 
дерло де Лакло. Навіть лю
дині, якій важко було всте
жити за кожним словом ма
лознайомої польської мови, 
справжню насолоду да
вала вже ота атмосфера сер
йозного, глибокого сприй
мання, така характерна для 
варшавського глядача.

Хотілося б звернути ува
гу ще й на таку обставину. 
Хоча дія твору Лакло від
бувається у XVIII сторіччі, 
акторів одягнуто в сучасні 
костюми. Ще недавно такий 
навмисний анахронізм вва
жався за «блюзнірство», 
вияв «деградації мисте
цтва» і т. п. При тому за
бувалося, що, в такому ра
зі, в деградації і блюзнір
стві слід було б обвинува
чувати майже всіх голланд
ських живописців і май
стрів Відродження, які ма-



лювали мадонн і святих в 
убранні їхнього часу, випе
редивши тим років на чоти
риста з гаком сучасних те
атральних режисерів. Умов
ність у мистецтві — річ 
уперта, існує, «і ні в зуб 
ногою», як писав Маяков- 
ський, — хоч би як напада
ли на неї різні натуралісти.

Сучасний піджак на 
«Ньому» не шокує глядача, 
так само як і «її» вечірня 
сукня; навпаки, вони нада
ють виконанню певної кон- 
цертності — кваліфікація, 
якої заслуговує викінчена 
гра чудових майстрів теат
ру «Атенеум».

У невеличкому залі (на 
250 чоловік) Театру Вспул- 
чесного мені пощастило по
дивитися чи не найцікаві
ший з усіх побачених спек
таклів — п’єсу сучасного 
американського драматур
га Теннессі Уїльямса 
«Скляний звіринець».

Хтось колись чомусь впи
сав ім’я чудового драма

турга Теннессі Уїльямса до 
проскрипційного списку мо
дерністів. І так він у ньому, 
бідолашний, залишається й 
по сьогодні.

«Скляний звіринець» зо
крема показує, що ця «кри
мінальна» кваліфікація аж 
ніяк не відповідає дійс
ності.

Це — цілком реалістич
на п’єса, дещо сентимен
тальна фабула котрої, про
те, таїть у собі солідний за
ряд критицизму, скеровано
го проти міщанського за
тишку, проти задушливої 
атмосфери американської 
провінції. Зміст п’єси, ко
ротко, такий: Мати (арти
стка Зоф’я Мрозовська) 
мріє одружити свою куль
гаву Доньку (артистка Ма
рта Ліпінська) з Гостем 
(артист Юзеф Нальбер- 
чак), приятелем її Сина 
(артист Ігнаци Гоголев- 
ський). Вона запрошує Го
стя до себе додому. Це ви
ключна подія в житті бідної

вдови,вона ставиться до ві
зиту Гостя як до незвичай
ного свята, вдягається в 
збережену ще з молодих 
часів єдину свою вечірню 
сукню, витягає з фамільних 
схованок побите міллю 
страусове віяло. Дочка ж 
віддавна, ще з шкільних ча
сів, закохана в Гостя і бої
ться цієї зустрічі.

Гість з’являється, і з світ
ської розмови з ним з’ясо
вується, що він закоханий в 
іншу, а сюди прийшов не 
підозрюючи, що Мати має 
щодо нього якісь матримо
ніальні наміри. Дочка — в 
розпачі, Мати також, а Сип 
тікає з дому, бо йому до 
смерті нудно й огидно в 
скляному звіринці.

П’єса, як видно вже з пе
реказу, цілком реалістична, 
можна сказати, традиційна 
за своєю формою, в ній є 
чимало сентиментальних 
мотивів,—однак попри це, 
драматург блискуче пока
зує задушливість дрібномі-

Український гопак у виконанні польських танцюристів.
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щанського середовища, в 
якому скніють і гинуть ду
ховно МІЛЬЙОНІ* й мільйони 
маленьких, нічим не при
мітних людей, обивателів 
капіталістичного велетня — 
сучасної Америки.

Мені доводилося розмов
ляти з деякими іноземними 
студентами, які по кількох 
роках навчання в радян
ських вузах поверталися 
додому. Що казали вони?

«Я не можу уявити собі, 
як повернуся в суспільство, 
де люди думають лише про 
свій власний добробут, про 
свою автомашину, про ком
форт у своєму будинкові і 
не живуть громадським 
життям. Мені здається, що я 
буду фізично задихатися в 
цьому оточенні!» — отакі 
характерні мотиви їхніх од- 
вертих висловлювань. Ду
маючи про це, мимоволі 
згадуєш слова Маяковсько- 
го з «Листа до Максима 
Горького» про світ...

«...где каждый из граждан 
Смердит покоем, 

жратвой,
:;алютцей!

Не чище ль
наш воздух, 
разреженный дважды

грозою
двух революций!»

Оця атмосфера відчуже
ності людини від суспіль
ства, атмосфера скляного 
задушливого закутка мі
щанства блискуче викрита 
американським драматур
гом, і в цьому її справжнє 
ідейне значення. Позбавле
на будь-яких «лобових» 
прийомів, п’єса Уїльямса 
примушує глядача нової 
Польщі (певний, що і в нас 
вона мала б успіх) порівня
ти два світи — капіталі
стичний і Новий, наш, со
ціалістичний світ — і зрозу
міти, як далеко пішли всі 
ми вперед бід оцих «скля
них звіринців», де гине 
людська особистість, де лю

дина справді не дуже від
різняється від безмовної 
тварини. Звичайно, на ду
шу населення в тих же по
казаних Уїльямсом Сполу
чених Штатах і більше ви
робляється черевиків* авто
мобілів, нейлонових соро
чок — та чим виміряти жи
вильне, «розріджене» гроза
ми соціалістичних револю
цій, вільне повітря соціалі
зму. як зміряти зором без
межні обрії, розкриті перед 
людиною нового суспільно
го ладу?! Саме в цьому ми
мовільному порівнянні й 
полягає цінність п’єси Уїль
ямса для польського гляда
ча — глядача, також вихо
вуваного вже в зовсім ін
ших соціальних умовах.

У  спектаклі виступають 
переважно зовсім молоді 
актори, як згадані Гоголев- 
ський, Ліпінська, Нальбер- 
чак. І особливо приємно бу
ло відчути, що цей малень
кий театр демонструє чудо-

Брати по зброї. Фшал вистави ансамблю Війська Польського,
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Ірена Квятковська — лауреат пре
мії «Золота машкара».

ву нову зміну талановитих 
майстрів сцени.

Хотілося б сказати іще от 
про що: в спектаклях, які я 
описав, і фотознімки з яких 
можна тут побачити, зайня
ті від двох до дев’яти акто
рів. Та глядачі дивляться 
ці спектаклі, часто позбав
лені зовнішньої динаміки, 
зате повні напруженої внут
рішньої дії, з неослабною 
увагою.

Варто зупинитися також 
на двох концертах, побаче
них у Варшаві. Один від
бувся замість заключних 
зборів, присвячених тисячо
літтю польської держави. 
Конферансьє — артистка 
естради, вона ж таланови
та письменниця й гумори
стка Стефанія Гродзенська, 
закриваючи концерт, висло
вила сподівання, що зустрі
неться з цією аудиторією 
«в наступному тисячолітті», 
і зал відповів їй одностай
ним сміхом і теплими апло
дисментами.

Вище я написав, що цей 
концерт відбувся «замість 
заключних зборів». Хоче
ться наголосити на цьому. 
Великий зал Палацу куль
тури й науки був вщент

повний людьми з відзнака
ми Тисячоліття Польщі. Тут 
зібралися заслужені люди 
столиці — будівельники і 
прохмислові робітники, за
лізничники, вчителі, гро
мадські діячі, технічна інте
лігенція, вчені. Не було 
ораторів, які читали б до
повіді. Просто зібрали ша
нованих людей, які добре 
таки попрацювали над роз
будовою соціалістичної 
Польщі, і влаштували для 
них, на знак подяки, вели
кий і веселий концерт, в 
якому брали участь лише 
комедійні актори, фейлето
ністи, опереткові співаки й 
куплетисти. «Ми добре по
працювали — то давайте ж 
розважимося, відпочинемо й 
посміємося на порозі нового 
славного тисячоліття» — та
ким було гасло концерту— 
справжнього параду цілої 
плеяди першокласних поль
ських майстрів сміху.

Взагалі естрада в Поль
щі надзвичайно популярна, 
і стало вже традицією від
значати мистецьким плебіс
цитом кращих естрадних 
акторів, відомих усій рес
публіці, насамперед через 
телебачення. У варшавсько
му «Експресі вечорному» 
надруковані .наслідки остан
нього, шостого «мистецько
го плебісциту», в якому 
взяло участь ні мало, ні ба
гато понад триста тисяч 
читачів газети. Перші пре
мії — «Золоті машкари» — 
присуджено чудовій коме
дійній актрисі, яка виступа
ла й на згаданому ювілей
ному вечорі, їрені Квятков- 
ській і популярному акторо
ві театру і кіно Станіславу 
Мікульському.

Закінчу ці побіжні нотат
ки одним з найприємніших 
спогадів, що залишився піс
ля відвідання концерту ан
самблю Війська Польсько
го, присвяченого сорок де
в’ятим роковинам Радян
ської Армії.

Дивитися цей блискучий 
ансамбль було справжньою 
насолодою.

«У Берліні» — хореогра
фічна розповідь про тріумф 
переможців над гітлерів
ською Німеччиною, про ос
танні години фашистського 
«вовчого гнізда»; інсценіза
ції народних пісень, в тому 
числі кількох радянських; 
темпераментні танці; хоре
ографічні сценки з космо
навтами й... марсіанами; 
балетна інтерпретація сол
датських церемоніальних 
маршів; цілий набір етно
графічних вокально-тан
цювальних сценок. Номери, 
присвячені окремим родам 
військ — парашутистам, 
гірським стрільцям. І в фі
налі — надзвичайно приєм
ною для мене несподіван
кою — не що інше, як наш 
рідний український гопак, 
цей «король танців», взя
тий, очевидно, для того, 
щоб іще раз підкреслити не 
раз піднесену в програмі 
тему братерства двох на
ших народів. Братерства не 
лише товаришів по зброї, 
але й людей мирної праці, 
тих, чиє життя надійно за
хищають наші солдати й 
жолнєжі Війська Польсько
го.

Цей епізод в чудовій про
грамі мистецького ансамб
лю Війська Польського був 
якнайкращим завершен
ням мого знайомства з пов
нокровним і бурхливим те
атрально-концертним жит
тям Варшави, столиці брат
ньої нам республіки, вірно
го члена великої співдруж
ності соціалістичних кра
їн — Польської Народної 
Республіки, з якою міцни
ми узами дружби зв’язана 
соціалістична Радянська 
Україна.

Ол. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

Знімки польських 
фотокореспондентів 

В. М и ш к о в с ь н о г ота Е. Г а к і в и ч а.
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Ф Пожежа на борту Ф Офіцери у пастці
•  Уламки літаків Ф 100 мільйонів тонн 
тротилу ф Що побачив Роберт Пуйг О  
27 суден контр-адмірала Геста Ф Лічиль
ник Гейгера ф Бочки з отруєною землею
•  «Розподільний щит» •  На глибині 765 
метрів •  «Роберт» і «Дуглас» Ф «Кон
такт 261» Ф  Робот під водою Ф Бомба 
чинить опір Ф Компромісне рішення Ф Чи

може статися таке знову! Ф

шм щ
Вдень і вночі над містами і селами багатьох країн круж

ляють зловісні американські повітряні хижаки із смертонос
ною ядерною зброєю на борту. Нехтуючи протестами і за
стереженнями світової громадськості, військове командуван
ня Сполучених Штатів продовжує злочинні польоти своїх 
літаків. Те, що сталося в Паломаресі, не єдиний подібний 
випадок. За визнанням самих американських військових влас
тей, це була уже чотирнадцята катастрофа.

Який же висновок зробили з цього правителі Сполучених 
Штатів! Ніякого. Своїми діями вони можуть кожної миті по
ставити світ на грань ядерної катастрофи. Тому з такою си
лою і вимогливістю звучать заклики людей доброї волі: при
пинити гру з атомною смертю, небо над людством повинно 
бути чистим!

Ми друкуємо з деякими скороченнями нарис «Катастрофа 
над Паломаресом», вміщений у польському журналі «Пше- 
круй».

Тоненька смуга білого диму і 
раптом—оглушливий вибух, густа 
хмара диму, що повільно розсію
ється в блакитно-сірому небі на 
висоті 9000 метрів. Б-52, найбіль
ший нині американський бомбар
дувальник, зіткнувся в повітрі з 
КС-135 — літаком-цистерною, від 
якого заправлявся пальним під 
час польоту.

Обидва американські літаки 
вибухнули. З одинадцяти осіб 
обох екіпажів врятуватися вдало
ся лише чотирьом. Протягом пер
шої доби випадок цей був схо
жий на багато інших. Але згодом 
почався Великий Страх. ! навіть 
роком пізніше Європа все ще 
тремтітиме при згадці про той 
фатальний випадок.

Командир Б-52 майор Чарльз 
Вендорф і шестеро чоловік його 
екіпажу підняли в повітря свій 
літак з бази «Сеймор Джонсон» 
у Сполучених Штатах, стартуючи 
в невідомому напрямку. Літак на
лежав до 68-ї ескадрильї бомбар
дувальників стратегічної авіації. 
Завдання — повітряний патруль. 
Вантаж — цілком таємний. Коман
дир — один з небагатьох, котрим 
відомі деталі рейду.

Протягом доби повітряна фор
теця має кружляти на висоті 10 
тисяч метрів між Сполученими 
Штатами та Радянським Союзом 
і — в разі наказу — вийти на 
ціль і скинути чотири водневі 
бомби, які вона має в своїх відсі
ках.

Напівдорозі — заправка паль
ним у повітрі, десь над узбереж
жям Західної Європи.

У січні атмосферні умови, що 
дозволяють безпечно заправляти
ся в повітрі, бувають лише на 
півдні Європи. З часу підписання 
воєнного договору з Іспанією 
(1953 рік) Сполучені Штати ма
ють там у своєму розпорядженні 
кілька великих повітряних баз. В 
Торехоні, поблизу Мадріда, роз
ташували свій штаб 16 повітря
на армія і командування страте
гічною авіацією. Кожен фахівець.
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Бомбардувальник Б-52 зблизився з літаком-заправником КС-135. Йде за
правка пальним у повітрі.

не кажучи вже про мешканців 
тамтешніх околиць, туристів чи 
подорожніх, точно знає, що те 
«десь» має бути на південному 
узбережжі Іспанії, між Уельвою 
на заході і Картахеною на сході.

Справді, 17 січня 1966 року лі
так Б-52, під командуванням ма
йора Вендорфа, і літак КС-135, 
очолюваний Емілем Т. Чеплі з 
310-ї ескадрильї повітряного по
стачання пальним, що тимчасово 
розмістилася на базі Торехон, ма
ли о 10 годині ранку зустрітися в 
повітрі над морем поблизу пів
денно-східного узбережжя Іспанії. 
Найближчий населений пункт — 
маленьке селище Паломарес. Цей 
сектор добре відомий американ
ським пілотам, які часто заправ
ляються тут пальним.

ПОЖЕЖА 
НА БОРТУ!

О 10.08 із своєї кабіни майор 
Вендорф стежить за літаком 
КС-135, що йде попереду, трохи 
вище за нього. Літак-цистерна ні
би веде зараз бомбардувальника 
на буксирі. Труба, що звисає з 
хвоста літаючої цистерни, увійшла 
в отвір бака, розміщеного поряд 
із сидінням пілота.

Другий пілот бомбардувальни
ка, майор Ларрі Мессінгер, а та
кож майор Чеплі, який пілотує лі- 
так-цистерну, стежать за тим, щоб 
літаки йшли тим самим курсом, 
один над одним, із швидкістю, 
яку вирахував штурман Б-52, ка
пітан Бухнан,— 365 вузлів, тобто 
676 кілометрів на годину. Опера
ція заправки іде нормально вже 
близько 5 хвилин.

Раптом у кабіні пілота Б-52 од
ночасно спалахують лампочки на 
розподільному щиті й на конт
рольному столі борт-інженера 
Майкла Руні, який кричить:

— Загорівся мотор!
Руні знає, котрий з восьми ре

активних моторів горить. Він уже 
припинив подачу пального до то
го мотора й натиснув кнопку, що 
автоматично вмикає вогнегасник.

Другий штурман Монтанус зас
терігає по радіо свого колегу, 
штурмана КС-135, капітана Сім- 
монса:

— Пожежа на борту! Втягніть 
лонжерон!

Та вже пізно. Глухий вибух у 
палаючому моторі стрясає важке 
тіло бомбардувальника. Полум’я 
повзе по крилу, сягає хвоста, 
огортає трубу, по якій і досі бі
жать сотні гектолітрів бензину.

Сержант Патоліккіо, який від
повідає за хід заправки, сидячи в 
заскленій кабіні у хвості КС-135, 
оглядає це видовище ніби з теат
ральної ложі. Він кричить у мік
рофон, що висить у нього на 
шиї, і крик його чують усі, хто є 
на борту: бомбардувальнику, що 
перебуває за кілька метрів від 
КС-135, загрожує вибух. Смерть 
за два кроки від них!

Обличчя майора Чеплі відразу 
вкривається потом. Командир лі- 
така-цистерни знає, що везе тонни 
палива над вулканом, який ось- 
ось вибухне.

Радист негайно зв'язується з 
базою в Торехоні. Його голос 
почують близько двадцяти людей, 
котрі, безсилі ЧИМОСЬ ДОПОМОГТИ, 
лише мовчки спостерігатимуть 
агонію Б-52.

На базі Морон, коло Севільї, 
гудуть сирени. До старту готує
ться літак С-14, спеціально при

значений для розшуків і порятун
ку жертв авіаційних катастроф. 
Підготовлено також до старту 
двомоторний літак-розвідник.

Інша пара літаків — Б-52 й 
КС-135, які тільки-но приступили 
до подібної операції — заправки 
пальним у повітрі, — також чу
ють голос охоплених вогнем ко
лег. Вони лише в п'яти кіломет
рах від місця катастрофи і не
гайно ж припиняють заправку.

Патоліккіо знову кричить:
— Крило відпадає у нього по 

шматках... Дим... Дим... Полум’я 
обіймає кабіну... Зараз вибухне!..

Кабіну пілота Б-52 огортає дим. 
Майор Вендорф мусить прийняти 
негайно рішення. Спробувати до
летіти до бази в Морон, зважи
тись на вимушену посадку? При
воднитися? Опустити літак на па
рашутах?

Морон? Відпадає... Надто дале
ко, 350 кілометрів. Крім того, не
безпечно летіти на палаючій ма
шині над населеними пунктами. 
Особливо з тим вантажем, що йо
го літак має на борту!

Посадка на воду дає якийсь 
шанс уціліти. Можливо, лише 
один із тисячі...

Вендорф нарешті вирішує. 
Хриплим голосом віддає наказ:

— Викинути бомби!
Сержант Снайдер бачить рап

том, як відчиняються величезні 
двері відсіку. Та ніколи не дізна
ється він, що було далі.

Пілоти, засліплені димом, оглу
шені свистом, скреготом металу, 
не знають до пуття, як Б-52 зіт
кнувся з КС-135. Мить — і оби

два літаки похитнулися й пірнули 
вниз. Над ними виросла хмара 
чорного диму, що закрила сонце.
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НАКАЗ:
«СТРИБАТИ!»

Тієї ж миті, як майор Вендорф 
віддав наказ, він натиснув кнопку, 
що катапультувала його крісло. 
Відчув гострий біль у правому 
плечі. Інстинктивно ПІДНІС другу 
руку. В чашечці відчув хрускіт... 
Опинився за бортом.

Під літаком, що падає по спі
ралі, піднімається, наближаючись, 
невиразна маса землі і моря. 
Майкл Руні теж катапультує своє 
крісло і перевертається в повіт
рі раз, десять разів, двадцять... 
Сам навіть не пам'ятає скільки.

Капітан Бухнан падає, туго при
стебнутий до сидіння. Гарячково 
шукає кільце парашута. Чи він 
ще живий після раптового стриб
ка, ударів, шарпанини? Вимацує 
руками, ранячи їх, і пада, пада...

Бухнан думає, що, якби не був 
пристебнутий до цієї маси залі
зяччя, вільніше падав би. Земля 
здається йому вже такою близь
кою, що варто випростати руку, 
щоб торкнутися її.

Нарешті зачіпає щось руками. 
Парашут! Тягне на себе кільце.

Майор Мессінгер, сидячи в ка
біні, відчуває, як заглиблюється 
в хмару диму. Тоне в ньому, об
пікається. Знає, що мусить на
тиснути кнопку, повторює про се
бе: «Треба стрибати... Треба стри
бати...» Але навіть не поворух
нувся. Його тіло відмовляється 
коритися. Чекає. Надто довго че
кає.

І ось вибух. Відчуває, як його 
кудись тягне. Падає майже не
притомний. Очі засліплює кров, 
що тече з роздертого чола. При
йшовши на мить до пам'яті, ба
чить вируючий світ, що летить 
йому назустріч. Смикає за кіль
це. Раптовий струс. Час ніби зу
пинився...

Полум'я вже охопило всю ка
біну. За кілька секунд офіцери 
Глезнер і Монтанус опиняться у 
пастці. Не втрачаючи спокою, 
Монтанус посилає останній сигнал 
SOS. Обидва майже одночасно 
залишають палаючий літак. При
стебнуті до сидінь, летять униз. 
Розкривають парашути. Великі 
червоно-білі полотнища нейлону 
колихаються, розвіваючись на віт
рі. Але язики полум'я лизнули 
вже куполи, і нейлон одразу роз
танув. Знову падають, чимдалі 
швидше, швидше...

Що сталося із стрілком Снай
дером? Може, загинув у рештках 
літака, що падають додолу? Мо
же, тіло його затонуло в морі, 
як тисяча шматків розжареного 
металу?

Оскаженілі мотори бомбарду
вальника, вирвані із своїх місць, 
ревли, викидаючи із пащек по
лум’я, потім вибухнули на вер
шинах гір, роблячи кратери, по

дібно метеоритам. А висрко в не
бі кружляв КС-135. Машина ніби 
намагалася перескочит^ хмару 
диму. Потім пішла донизу. Фей
ерверки осколків відокремились 
від іЛІтаючої цистерни і падали 
на Паломарес.

ЗВИЧАЙНИЙ
ДЕНЬ

17 січня — це такий день, коли 
Паломарес ніби пробуджується. 
Йдуть приготування до великого 
щорічного свята на честь покро*- 
вителя весни святого Антонія.

Відтоді, як тут закрилися ко
пальні залізної руди і цинку, світ 
нічого не знає про Паломарес і 
2100 його жителів. Навіть органі
затори туристських подорожей 
не знають цього селища, яке при
тулилося до узгір'я за вісімсот 
метрів від величезного піщаного 
пляжу. Двадцяте століття затри
малося біля воріт Паломареса. У 
селищі немає навіть телефону. 
До найближчого торговельного 
центру, Бери, близько п'яти кіло
метрів вибоїстої дороги, стопта
ної копитами мулів й поритої за
лізним обіддям коліс.

Ця місцевість відома зовніш
ньому світові лише своїми ранні
ми овочами, особливо помідора
ми. їх вивозять вантажними ма
шинами до Франції, Німеччини, 
Англії. Кругом колодязів, уздовж 
кількох потоків тягнуться багаті 
сади, прекрасні городи. Однак 
хліб тут не вирощують. Надто су
хо. Протягом останніх восьми ро
ків люди пам'ятають лише один 
дощовий день.

О 10-ій ранку чоловіки Палома
реса звичайно працюють у по
лі; жінки зайняті домівкою, худо
бою. У школі вчиться 52 дітей, їх 
навчають два вчителі — Хосе Мо- 
лінеро та Педро Санхес. Корови, 
осли, кури, собаки блукають 
вузькими вуличками, що підніма
ються вгору і звиваються поміж 
маленькими фермами. Урожай 
цього року має бути добрий. Бу
де за що дякувати святому Анто- 
нію.

Високо в небі чути гул двох 
реактивних літаків. Ніхто не звер
тає на них уваги. їх чути щодня.

Раптом спалах. Потемніло сон
це. Потім — злива заліза й вог
ню, що спадає зі свистом, при 
наростаючому гулі реактивних 
моторів.

У школі діти ховаються під пар
ти, затуляють вуха. Кричать, пла
чуть, стогнуть. Дехто з вереском 
кидається до дверей. Педро Сан
хес ледве стримує їх.

— Нікуди не йдімо... Тут без
печніше...

ВОГОНЬ 
З НЕБА

Другий вчитель :Хосе Л^цлінеро 
помітив, як щматюк палаючого 
крила вдарився <зб землю метрів 
за тридцять від школи. Від улам
ку відірвалися дрібні шматки ме
талу, і за мить здалЬ&я, ніби па
лає все поле.

Фернанда Квінілла з синами 
поверталася з  прля додому. Гур
кіт. Здригнулася земля. Метрів 
за п'ятнадцять від них знявся 
.стовп куряви. Усі попадали на 
землю. Коли курява розсіялась, 
там, де перед цим була гола зем
ля, перелякані люди побачили 
щось .схоже на пеньок, щось ве
лике, кругле, «чорне...

— Ми не знали, куди втіка
ти, — розповідає Фернанда. — 
Небо було чорне, палало. Пала
ла й земля. Здавалося, що світ 
вибухне.

Мікаель Кастро сховався у сто
долі.

— Літак зірвав дахи будинків. 
Трохи пізніше я бачив, як він 
зник у долині, потім пролунав 
страшний гуркіт.

Минуло 10 хвилин. Знову запа
ла тиша і спокій. Жителі селища 
повиходили із своїх сховищ. Не
бо було порізане смугами білого 
і чорного диму, що поволі розсі
ювався. З землі також піднімався 
угору дим, чути було, як стиха 
потріскувало полум'я.

Стурбовані люди шукали одне 
одного. Жертв не було. Ніхто не 
дістав бодай найменших пошко
джень. Отець Наваретт не дивує
ться чудові:

— Це день святого Антонія. 
Наш Паломарес завдяки своїй по
божності заслужив, щоб святий 
звернувся до бога і захистив нас.

Жінки почали коментувати нове 
чудо. Чоловіки схопили відра, 
і кинулися гасити десятки пожеж, 
викликаних на навколишніх по
лях палаючими рештками літаків. 
Потім вирушили на пошуки піло
тів. Може, хтось уцілів...

Одночасно до Паломареса при
були поліцаї з Бери. З'їхалися 
люди за кілька десятків кіломет
рів. Одні, щоб допомогти, інші — 
щоб задовольнити свою цікавість.

Поліція і мешканці селища обі
йшли поля й долини у пошуках 
жертв. Уламки літаків були роз
сіяні на території близько сорока 
квадратних кілометрів.

БУХНАН
РОЗПЛЮЩУЄ ОЧІ

Серед помідорового поля, бі
ля підніжжя узгір'я, було знай
дено майже непошкоджений хвіст
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літака Б-52. Це найбільший ула
мок розбитого бомбардувальни
ка. На відстані майже двох кіло
метрів посеред поля палали 
рештки одного з чотирьох реак
тивних двигунів КС-135. Метрів 
за сто від нього, відгороджена 
30-метровою стіною вогню, лежа
ла нижня частина заправщика. 
Коли через п'ять годин люди на
близилися до обгорілого скеле
та, вони витягли з нього обвуг
лені тіла майора Чеплі і сержан
та ГІатоліккіо. Останки другого 
пілота капітана Ланса і Сіммонса, 
а також сержанта Снайдера з 
Б-52 знайшли лише наступного 
дня.

Розшукали також спалені, поні
вечені тіла Глезнера і Монтану- 
са, парашути яких згоріли під час 
приземлення.

На пляжі група рятувальників 
знайшла Бухнана, прив'язаного до 
крісла, що накрило його при 
зіткненні з землею. Капітан зда
вався мертвим. Фермер Хосе 
Портілло приклав вухо до грудей 
офіцера, і раптом вигукнув:

— Живий!.. Скоріше лікаря!
Чоловіки обережно розрізали 

рятувальні пояси і поклали на 
землю напівживого капітана. Він 
розплющив очі, закліпав повіка
ми і знову знепритомнів. Але у 
госпіталі, в Вері, лікарі сказали, 
що за винятком садна над пра
вим оком та подряпин на руках, 
Бухнан не має жодного пора
нення.

Капітану Бухнану дуже потала
нило — він приземлився з своїм 
кріслом на м'якому піску біля са
мої води.

«Я НЕ УЯВЛЯВ,
ЩО ТО МОГЛО БУТИ»

На морі десятки людей — ри 
балок і моряків— також стали 
свідками цієї трагедії. Всі, хто 
тільки бачив парашути, що біліли 
в небі, одразу поспішили в зону 
приводнення вцілілих пілотів, і 
тільки-но Вендорф, Мессінгер і 
Руні торкнулися води, човни вже 
чекали на них.

Серед тих свідків був і Фран- 
сіско Сімо, капітан рибальського 
човна з Аквілли. Він стояв біля 
керма, а семеро чоловік його 
екіпажу витягали сіті.

«Коли стався вибух, — розпо
відав Сімо, — ми, звичайно, гля
нули на неб$>.« Побачили хмару 
диму і літаки, що падали на зем
лю... Передусім, однак, слідкува
ли за ларашутами... Одразу зіб** 
рал и сіті, щоб відпливти трохи 
убік. Один з парашутів згорів у 
повітрі... Інші ловільно спадали. 
У бінокль я побачив людей під 
тими червоно-,б|лими парашута
ми. А один смугастий парашут 
впав у море метрів за сто вй  
човна. Н а н ь о м у  в и с і в

я к и й с ь  б л і д  о - г о л у б и й
п р е д м е т .  Ледь торкнувшись 
води, він занурився і зник. Не 
уявляю, що то могло бути...

Трохи пізніше у воду впав ін
ший парашут, на цей раз сірий і 
більший. Опускався він дуже по
волі. Я думав, що на ньому ви
сить людина. Але й цей, ледь 
торкнувшись води, затонув... Я 
озирнувся навкруги, ми були кі
лометрів за десять від берега. Я 
добре запам'ятав це місце, бо 
вже рибалю тут сімнадцять ро
ків».

Зібравши сіті, Сімо на повній 
швидкості рушив туди, де впали 
на воду три червоно-білих пара
шути. Там були вже інші човни. 
Екіпаж одного з них підняв на 
борт Руні.

ПРИБУВАЮТЬ
АМЕРИКАНЦІ

Усіх врятованих пілотів відвез
ли в госпіталь. Лікарі, що вже 
чекали на них, подали їм допомо
гу. Пілотів було повністю ізольо
вано. З ними нікому не дозволя
ли розмовляти — такий наказ 
надійшов з Мадріда.

Відважні мешканці Паломареса 
нічого не знали про врятованих 
на морі. Не відали вони також, 
скільки могло бути жертв, бо не 
мали уявлення, із скількох осіб 
складалися екіпажі. Отож шука
ли далі.

Минали години, до селища при
бувало все більше поліції. У Пало- 
маресі та навколишніх селах аж 
кишіло від неї. У повітрі наче во
рон кружляв літак-розвідник Т-39. 
Час від часу він пікірував, потім 
стрімко злітав угору і знову круж
ляв. Інший одномоторний літак- 
розвідник без упину літав над по
лями. Він фотографував. Удалині 
рятувальний літак С-14 кружляв 
над десятками катерів, яхт, мотор
них човнів.

О п'ятій годині по обіді поліція 
заборонила жінкам і дітям, які за
лишилися в селищі, будь-куди від
лучатися.

О шостій, коли вкрай стомлені 
чоловіки повернулися з розшуків, 
вибоїстою дорогою до Палома
реса тяглася в тумані куряви довга 
колона автомашин.

— Американці!
Прибув генерал Уїлсон, якого 

супроводжував шеф американсь
кої військової місії в Іспанії гене
рал Донован. Вони нещодавно 
приземлилися на найближчому 
аеродромі. Разом з ними прибу
ло чимало офіцерів, кілька чоло
вік цивільних, а також колона ван
тажних автомобілів.

На очах здивованих мешканці# 
Паломареса з автомобілів виско** 
чили американські солдати і 5поча«> 
ли ставити намети на помідорових 
полях, поміж селищем і морем.

Потім вони розвантажили сотні 
ящиків із живністю, предметами 
домашнього вжитку, з невідомим, 
дивним приладдям. Офіцери тим 
часом оглядали околицю, спере
чалися.

На землю поволі спадала ніч. 
Офіцери вирушили до Вери й 
Аквілли; де є готелі. Солдати за
лишилися на місці. У церкві мо
лилися панотець Наваретт, жінки, 
діти і кілька чоловіків, дякуючи 
небові і святому Антонію. Нарешті 
стомлене містечко заснуло, не ві
даючи про те, що відпочиває се
ред ста мільйонів тонн тротилу.

Три водневі бомби лежали десь 
поблизу, в радіусі двох кілометрів. 
Четверта спочивала неподалік, на 
дні моря, щонайбільше кілометрів 
за десять від берега. Кожна з 
бомб криє в собі руйнівну силу, 
що дорівнює силі 25 мільйонів 
тонн тротилу. Кожна з них у бага
то разів потужніша за ті, що зни
щили Хіросіму і Нагасакі.

А що, коли б усі чотири бомби 
вибухнули? Американські вчені не 
хочуть навіть замислюватися над 
таким припущенням. Ніхто не 
спроможний оцінити наслідків, бо 
це, як вони кажуть, «поза здатніс
тю людської думки».

У Паломаресі водневі бомби не 
вибухнули. Однак упали вони з ви
соти понад 9 тисяч метрів. Сила 
удару мусила розірвати метале
вий корпус, який захищає від оп
ромінення, і якщо його пошкод
жено — звільнена променева 
енергія становить смертельну не
безпеку.

Отже, життя й здоров'я мешкан
ців Паломареса під загрозою. Ось 
звідки та безпрецедентна метуш
ня, сотні солдат, споряджених в 
особливу амуніцію, які протягом 
кількох годин заволоділи околи
цею. Однак це була не єдина при
чина збудження.

# * ❖
18 січня 1966 року о 6 годині 

ранку сто американських солдатів, 
котрі ночували під наметами в 
Паломаресі, вишикувалися в 
строю. Мешканці селища теж зі
бралися, з цікавістю стежачи за 
ними. Вони чекали, що солдати 
розійдуться по долинах у пошу
ках останків загиблих пілотів та 
решток літаків, але були дуже зди
вовані незвичайною поведінкою 
американців.

Солдати в захисних костюмах і 
. штурмових чоботах стали в ше

ренгу. Деякі тримали в руках дов
гі, метрів зо два з половиною, киї. 
Інші несли дивні скриньки, що ски
далися на великі металеві валізи. 
У другій шерензі стояли солдати, 
нав'ючені в’язками довгих жердин 

у “  з білими, червоними й жовтогаря
чі . . ними прапорцями.
) Уверь загін вирушив у^бік полів, 
‘ топчучи місцеве багатство — по

мідори, сходи огірків, квасолі,
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динь, червоного перцю. Через 
певний час солдати зупинялися, 
колупали суху зЬмлю і встром
лювали прапорці.

Паломарес перебував у мовчан
ні. Чоловіки й жінки, старі і діти 
не мали що робити: поліція забо
ронила їм залишати село. їм не 
можна було виходити в поле.

На витоптаних полях густішали 
прапорці. Навколо уламків літака 
стояли групи офіцерів і солдатів. 
Вони довго сперечалися, обміта
ючи рештки своїми дивними при
ладами. Протягом наступних днів 
уламки звезли в одне місце.

Біля наметів генерал Уїлсон, 
оточений офіцерами, схилився над 
картами і знімками. На околичних 
дорогах поліція затримала бага
тьох цікавих, що поспішали сюди 
звідусіль, незважаючи на заборо
ну.

Пдломарес і далі мовчки спосте
рігав за всім, що відбувалося. Ад
же й досі мешканці нічого не 
знають про те, що сталося. Так 
само, як і вся Іспанія. Починаючи 
з 19 січня газети цілого світу пи
сали про загублені термоядерні 
бомби, але жодна іспанська га
зета не прохопилася про це й 
словом.

Солдати, як і раніше, досліджу
вали поля, просуваючись усе далі 
й далі. Бульдозери зрівняли кіль
ка рядів помідорів поблизу пля
жу, й там було засновано новий 
табір. До Паломареса протягнули 
десятки кілометрів кабелю, який 
з'єднував генерала Уїлсона із ба
зою в Торехоні.

Та місцевим жителям, однак, так 
само не було нічого відомо про 
справжні причини цієї метушні, 
але щодалі, то сильніше почина
ють вони тремтіти перед невідо
мим, бо вже здогадуються, про що 
йдеться. Особливо після пригоди 
з Робертом Пуйгом.

ЗУСТРІЧ 
ІЗ БОМБОЮ

Роберт Пуйг, архітектор із Мо- 
хакара, як цікавий сусіда приїхав

на власні очі побачити, що діється 
у відрізаному карантином селищі. 
Щоб відвернути увагу поліції, він 
залишив свій автомобіль далеко 
на дорозі, а сам пішов пішки 
вздовж узбережжя, повз руїни 
старого мавританського форту, які 
налічують понад шість століть.

Роберт Пуйг наближався уже до 
форту, як раптом запримітив 
якийсь предмет на дні величезної 
воронки.

— Спершу я подумав, — розпо
відав архітектор, — що то рештки 
літака вирили таку велику дірку 
в сухій і твердій землі. Потім на
хилився і побачив сам предмет. 
То був срібний циліндр, що стир
чав із землі під кутом у сорок 
п'ять градусів. Він мав близько 
сорока п'яти сантиметрів у діа
метрі й виступав над землею май
же на цілий метр.

Пуйг, охоплений страхом, закляк 
на місці й спробував ліпше роз
гледіти предмет. На кінці того ци
ліндра було закріплено щось, схо
же на бронзовий болт. Увесь він 
був обв'язаний темно-оливковим 
поясом, на якому білими літера
ми було написано щось по-англій
ськи.

У Роберта Пуйга на чолі висту
пив холодний піт. Ошелешений, 
він зірвався з місця, бо нарешті 
зрозумів, що опинився віч-на-віч з 
атомною бомбою.

Тієї ж миті Пуйг відчув біль у 
лівому коліні. І одночасно позаду 
почувся оскаженілий крик:

— Назад! Відійди геть!
Розлючений поліцай, жестику

люючи, біг стежкою вниз.
Архітектор не встиг навіть пові

домити про своє відкриття. Аме
риканці відразу схопили його й 
відправили в госпіталь на огляд. 
Однак історія його зустрічі з бом
бою швидко поширилась по се
лищу, де нарешті дізналися, що 
означає той жовтогарячий прапор 
коло мавританських руїн. Мешкан
ці Паломареса зрозуміли також, 
що мають означати два інших пра
пори — той, що майорить за 
сільським цвинтарем, і той, що 
встановлений поблизу трансфор

маторної будки край дороги на 
Вілларікос. Отже, знайдено три 
бомби.

Але що ще шукають американ
ці? Чому вертоліт і кілька одно
моторних літаків й далі літають 
над околицею і роблять тисячі 
знімків? Чому ще двісті солдатів 
приєдналися до тих, що прибули 
сюди раніше? Чому прибуло стіль
ки вантажних автомашин, само
скидів, тракторів, бульдозерів, 
екскаваторів і кранів? Чому при
були дві машини швидкої допомо
ги, червоні хрести на яких заліпи
ли папером?

А на морі виднівся силует оке
анського буксирного судна з 
шостого флоту США. Мешканці 
Паломареса відчували, що знайде
но не все.

Викликала неспокій ще одна 
звістка: поліцая, котрий учора
торкався уламків літака, також від
везли в госпіталь.

Пізніше повідомили, що Робер
та Пуйга відвезли до госпіталю з 
обережності, але люди поволі по
чинали розуміти, чому американ
ці виявляють таку обережність. То 
один, то другий згадував газетну 
статтю, почуту розмову про небез
печне випромінювання. Скоро не 
стало тут нікого, хто б не знав, що 
ті дивні ящики є не що інше, як 
лічильники Гейгера, що показують 
наявність радіації. А невдовзі кож
ний сільський хлопчак уже знав, 
що планки, прикріплені до курток 
офіцерів, змінюють колір, сигна- 
лізуючи про наявність випроміню
вання.

Розголос ставав гучніший. Однак 
американці не робили нічого, аби 
заспокоїти населення. Вони дбали 
лише про одне: за всяку ціну не 
допустити того, щоб світ довідав
ся про правду.

Іспанські власті так само мовча
ли, але з інших причин. Іспанія 
приймає щороку понад 15 міль
йонів туристів, і не може бути й 
мови про те, аби розповідями про 
загублені бомби відбивати в них 
охоту їздити сюди. Та газети всьо
го світу вже широко коментува
ли те, що сталося у Паломаресі.

Заражену радіоактивним випромінюванням землю вивозять з полів Пало
мареса.
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полковник
«NO COM M ENT»

Американське командування 
відрядило в Паломарес полковни
ка Янга, який нібито був уповно
важений інформувати пресу про 
все, що сталося. Однак журналісти 
швидко охрестили його «полков
ником «N'o comment».

— Пане полковнику, що, влас
не, сталося з Робертом Пуйгом?

— Не знаю!
- А з  поліцаєм?
— Не знаю!
—■ Чи правда* що четверо офі

церів—слідчих з Вашінгтона допи
тували врятованих пілотів у гос
піталі на базі Торехон і що нині 
вони приїхали до Паломареса?

— Не знаю!
— Чому всі рештки літаків сте

режуть озброєні поліцаї або сол
дати?

— Такий наказ.
— Чи правда, що до Палома

реса прибула група лікарів та ін
ших фахівців з іспанського атом
ного відомства?

— Не знаю!
— Але ж, пане полковнику, ко

жен може тут побачити цих лю
дей. Відомо, що вони реквізували 
місцевий кінотеатр і встановили 
там свою апаратуру!

— Якщо ви знаєте про це, то 
навіщо питаєте?

— Шукаєте загублену бомбу, 
чи не так, пане полковнику?

— Я нічого не знаю про загуб
лену бомбу.

— То що ж ви в лихої години 
шукаєте?

— Рештки літака.
— Але для чого тоді лічильники 

Гейгера?
— А як, на вашу думку, для чо

го вони служать?
— Даруйте, пане полковнику, 

але про це я вас перший запитав. 
Виходить, існує небезпека радіо
активного опромінювання?

— Не знаю!
— Де ми можемо дістати якусь 

інформацію, пане полковнику?
— У мене, — незворушно від

повів полковник Янг. ! за мить він 
додав:

— Не моя функція коментувати 
будь-що.

— Чудово, пане полковнику! 
Одне лише запитання: коли б ви 
були журналістом, якого значення 
ви надали б усій цій справі?

Янг якусь мить мовчав.
— Я гадаю, що то була б най- 

сенсаційніша історія, яку журна
ліст міг би... гм, гм (нерішуча по
смішка), але хто міг би її розпот 
вісти...

Полковник Янг, виконуючи на
каз командування, прекрасно грав 
роль мура перед жадібними на 
інформацію журналістами. Але 
ті знайшли інше джерело інфор
мації.

БАЛАКУЧИЙ
СЕРЖАНТ

Кореспондент лондонської «Дей- 
лі мірор» Лео Вітт і Андре Дель 
Амо з агентства ЮПІ прогулюва
лись околицею Паломареса. Не
сподівано їх зупинив американ
ський сержант.

— Гей, ви! Що тут робите? За
бирайтеся звідси швидше! Хіба ви 
не знаєте, що це заражений сек
тор?

Сержант показав на забитий у 
землю шматок сріблястого мета
лу.

— Не бачите цього? То, можли
во, джерело радіації, шматок за
губленої бомби!

Обидва журналісти нашорошили 
вуха, наближаючись до балакучо
го сержанта.

— Чи хто з вас говорить по-іс
панському? — вів далі сержант, 
кинувши оком на їх службові по
свідчення. — Бачите он того ді
дуся, що збирає квасолю? Пояс
ніть йому, будь ласка, щоб негай
но забирався звідси, бо існує не
безпека радіоактивності.

Старий селюк не хотів слухати 
ні по-англійському, ні потіспансь- 
кому. Він пішов тільки тоді, як 
упорався з роботою.

Журналісти вели розмову з сер
жантом.

— Як посуваються ваші пошу
ки?

— Мусимо знайти ще одну бом
бу, — пояснював сержант. — Мо
же, вона зарилася десь у селищі, 
можливо, впала в море. Невідо
мо.

— А решта бомб? — ніби нехо
тя запитав Лео Вітт.

— Ви, напевно, знаєте, що дві 
знайшли протягом перших вісім
надцяти годин. Третю знайдено 
там, у руїнах форту... Що, ви вже 
йдете?

Повідомлення обох журналістів 
наробило галасу на весь світ. Аме
риканські власті не могли більше 
мовчати, і 20 січня командування 
стратегічної авіації опублікувало 
коротеньке комюніке, в якому ви
знало, що Б-52 перевозив «зне
шкоджену термоядерну зброю». 
Далі в комюніке було написано: 
«Проведені радіологічні дослід
ження показали, що випадок цей 
не спричинив ніякої загрози для 
здоров'я і безпеки населення».

Жодної небезпеки? Бургомістр 
Паломареса Хосе Мануель Гонса
лес був іншої думки:

— Мене особисто було пові
домлено, що мешканці селища не 
повинні пити молоко від своїх ко
рів і кіз, що їм не можна їсти ку
рей, яєць, а також овочів із своїх 
городів.

Вранці 24 січня мешканці сели
ща побачили дивну флотилію, що 
ледь бовваніла на горизонті. На

Паломарес прямували крейсер 
«Мак Донау», авіаносець «Форт 
Снеллінг»* рятувальний підводний 
човен «Петрел», танкер «Неспе
лей». На щоглі «Мак Донау» трі
потів прапор контр-адмірала Віль- 
яма Геста, заступника командую
чого морськими силами НАТО в 
зоні Середземного моря.

Але то був лише початок. 26 
січня прибуло океанографічне 
судно «Дуттон», 27-го зафіксовано 
появу спеціальних екіпажів для 
глибйнних досліджень. Це були 
судна «Алвіна» і «Алумінаут», а 
також маленький підводний чо
вен «Перрі Кабмарін».

Жодне з цих суден не належа
ло до американського військового 
флоту. Для успішного здійснення 
операції «Зламана стріла» (таку 
назву дістали пошуки затонуло? 
бомби) американське команду
вання вдалося до послуг приват
них фірм. Разом із спорядженням 
приватні організації прислали сво
їх фахівців, у тому числі й Джона 
Ліндберга, 33-річного сина зна
менитого американського льотчи
ка. Вони ризикуватимуть життям 
у найнебезпечнішому з ловів — 
пошуках термоядерної бомби.

Знову й знову прибували нові 
кораблі. Всього контр-адмірал 
Гест мав у своєму розпорядженні 
27 суден найрізноманітніших типів 
і призначення. Крім того, до його 
послуг було 120 водолазів і най
новіші технічні засоби.

Кореспонденти, яких, як і раніш, 
передбачливо тримали подалі від 
того, що відбувалося тут, поча
ли сумніватися, чи насправді 
йдеться «тільки» про ядерну бом
бу, чи не шукають часом амери
канці чогось іншого.

ТАЄМНИЧА 
ЧОРНА СКРИНЬКА

Тим часом у Вашінгтоні у фа
хівця з ядерної фізики професора 
Ветте, в присутності якого допові
ли про те, що сталося, ненароком 
вихопилось:

— Найбільшою небезпекою є 
те, що нас міг хтось випередити, 
знайти цю неушкоджену зброю і 
пізнати її секрети.

Отже, зрозуміло, чому «Мак 
Донау» був замінений найсучасні
шим крейсером «Бостон», озброє
ним ракетами і гарматами різних 
калібрів. Це пояснює також рап
тове прибуття в Паломарес особ
ливих «туристів», яких ввічливо 
зустрічали поліцаї, «туристів», які 
виявилися агентами «Сегурідад», 
іспанської контррозвідки.

Пішли чутки про таємничу 
«чорну скриньку». Говорили, ніби 
майор Вендорф загубив під час
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катастрофи ключика, якого носив 
завжди на шиї. Очевидно, ключик 
той підходив дё «чорної скринь
ки», якої теж не стало. На думку 
одних, у ній містився зашифрова
ний код. Той, хто володіє ним, мо
же довідатися про завдання стра
тегічної авіації і перехопити нака
зи, що даються літакам під час 
польоту, інші гадали, що ключик є 
контактовим ключем у системі за
рядки ядерної бомби, а «чорна 
скринька» — своєрідним запобіж
ником. Насправді ж ніхто нічого 
не знав і не міг запевнити, що 
коли-небудь бачив цю горезвісну 
«чорну скриньку».

Ніхто? Коли Франсіско Сімо, ри
балка з Аквілли, витягнув свої сіті 
з моря, він побачив серед пійма
них рибин... чорну скриньку. Вона 
була важка, бо розірвала сіті, 
перш ніж Сімо встиг її витягти, і 
знову затонула.

Однак американці мовчали, ко
ли їх запитували про розповідь 
Франсіско Сімо. Чорна скринька? 
Не знаємо!

У Мадріді студенти оточили бу
динок американського посольства. 
Сталася сутичка з поліцією. Іспан
ці, нарешті, збагнули, про що 
йдеться. До них дійшли іноземні 
газети, вони чимало почули по ра
діо.

На Паломарес лягла тінь про
кляття. У різних містах жінки не
довірливо перепитували на базарі, 
чи помідори, часом, не привезено 
«звідти».

В одному барі якийсь моряк 
припустився необережності сказа
ти, що прибув із Паломареса. Йо
го одразу викинули на вулицю: 
«іди, мовляв, заражати кудись в 
інше місце».

А в самому Паломаресі мешкан
ці селища, котрі харчувалися те
пер тільки консервами, вистоюва
ли у черзі перед кінотеатром, де 
розмістився медпункт, щоб прой
ти комісію. Чоловікам дозволено 
було виходити в поле лише за 
умови, що вони причеплять до 
грудей лічильник Гейгера. Після 
повернення — перевірка. Хоча, 
для чого виходити в поле? Після 
того, як вивезли рештки літаків, 
бульдозери переорали землю.

ОТРУЄНА
ЗЕМЛЯ

Рибалки з прибережних селищ 
не виходили у море. Ловити рибу 
було заборонено. Зрештою, і так 
ніхто не купує риби. Вся Іспанія 
твердить, що сардини з Паломаре
са «отруєні».

Побоюючись наростаючого про
тесту, американці пообіцяли від
шкодувати збитки. Вони почали

навіть виплачувати аванс. Але од
ночасно безжально нищили сади 
й поля, вивозили навіть землю.

«Мені самому довелося бачити 
це вражаюче видовище, — пише 
англійський журналіст Христофор 
Морріс — автор книги про події 
в Паломаресі. — Я йшов до міс
течка одинокою стежиною, гада
ючи в такий спосіб збити з панте- 
лику поліцію і агентів контрроз
відки. Раптом на повороті зіткнув
ся з незвичайним конвоєм. Попе
реду їхав пофарбований у черво
ний колір автомобіль-цистерна, 
який щедро поливав дорогу. Я із 
здивуванням помітив, що амери
канський солдат, котрий сидів на 
платформі і регулював подачу во
ди, мав щільно заклеєні пластирем 
кишені. У такий же спосіб було 
заклеєно краї рукавиць і комбіне
зонів, а також взуття. На відстані 
ста Метрів за цистерною їхав ряд 
вантажних автомобілів, заставле
них ящиками з-під помідорів. Але 
ящики теж були щільно закриті і 
в них, певно, не було ніяких помі- 
дорів.^

Водії мали великі рукавиці до 
ліктів, вони були одягнені в білі 
комбінезони, а обличчя їхні за
кривали полотняні маски, що ски
далися на маски хірургів.

Автомобілі зникли за поворо
том. Заінтригований, я підійшов 
аж до руїн форту. А там побачив, 
що поблизу щогли, на якій майо
рів жовтогарячий прапор, двад
цять чоловік гарячково й мовчки 
копали землю. З затуленими об
личчями, в білих комбінезонах, із 
заліпленими краями чобіт і рука
виць. На якусь мить вони припи
няли роботу, а їх місце одразу 
займали люди в масках, з лічиль
никами Гейгера. Ще інші щедро 
поливали землю, намагаючись не 
знімати куряви.

Мене швидко спровадили звід
ти, але наступного дня я натрапив 
на іншу сцену. У глибокому, мет
рів на шість, кратері люди в мас
ках брали проби землі, наповню
вали нею сотні ящиків, які потім 
переносили на вантажні автомо
білі.

— Негайно відійдіть звідси! — 
крикнув мені якийсь сержант. — 
Цей сектор надто радіоактивний.

— Це дуже небезпечно?
— Одна з бомб упала тут, — 

пояснив він. — Оболонка бомби 
розірвалася і навколо розсіялися 
радіоактивні частки.

— Що ви зараз робите?
— Шукаємо радіоактивні улам

ки. Дуже заважає вітер. Він пі
діймає заражену пилюку і роз
сіює по околиці. Тому й поливає
мо безперервно землю, працює
мо в масках. Прошу вас відійти. 
Тут небезпечно.

Тепер я переконався, що Пало
марес заражений.

Наступного дня мені вдалося до
відатись, що роблять з тією зем
лею, яку набирали в ящики.

Обійшовши кілька узгір’їв і обми
нувши патруль, я побачив шість 
вантажних автомашин, що стояли 
над величезним ровом. Солдати в 
масках міряли лічильниками Гейге
ра ступінь опромінення землі, а 
потім висипали її в рів. Цистерна 
безперервно поливала дорогу.

Тут ховали отруєну землю, зем
лю, яка вже нічого родити не мог
ла, землю мертву, але смертонос
ну. Чи задовольняться американці 
похованням її в цьому рові?

Лише 1 березня, через шість 
з половиною тижнів після ката
строфи, було офіційно повідомле
но, що загублено одну водневу 
бомбу найновішого типу.

АТОМНІ
КЛАДОВИЩА

Було також оголошено, що сіль
ськогосподарські продукти з Па
ломареса можна споживати. Зем
лю тут було переорано, так би 
мовити, «хірургічно очищено». Ви
везли 6000 тонн землі, зараженої 
радіоактивним пилом.

Величезний рів, куди її висипа
ли, не був, однак, останнім місцем 
призначення отруєної землі. То не 
було справжнє кладовище, а лише 
мертвецька урна.

Потім почалося перевезення. 
Протягом багатьох днів з узгір’їв 
з ’їжджала процесія причепів, на
вантажених блакитними металеви
ми бочками із звареним дном, об
тягнутими залізними обручами. 
Бочки ці були наповнені «страш
ною землею» з рову.

День у день сотні, тисячі бочок, 
наповнених отруєною землею, ста
вили на пляжі на величезній рам
пі, зробленій бульдозерами. Ка
тер з номером 1492 невтомно пе
ревозив їх на товарне судно 
«Джойс», що стояло на рейді.

Нарешті одного ранку «Джойс» 
відплив із своїм зловісним ванта
жем. Він ішов курсом до амери
канського порту Черльстон. Звідти 
отруєні бочки мусили попрямувати 
в штат Південна Кароліна. 1952 ро
ку тут виникло атомне кладовище 
Сполучених Штатів, і саме тут, у 
ровах довжиною близько ста і гли
биною шість метрів, була похова
на мертва земля з Паломареса. До 
іспанського селища було нато
мість перевезено свіжу землю.

24 березня 4810 останніх бочок 
отруєної землі покинуло Палома
рес. Ще раніше рештки літаків бу
ло навантажено на два судна і по
топлено у водах Атлантики. На ба
зі, де протягом останніх тижнів пе
ребувало понад тисячу льотчиків і 
солдатів, залишилось усього кіль
ка десятків чоловік.

Часом здавалося, що на суші 
все стало таким, як було доти. Од-
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нак не було ще знайдено четвер
ту бомбу. Вона лежала десь на 
дні, і, як твердили деякі фахівці, 
цілому Середземному морю за
грожувало зараження.

У Мадріді панував неспокій. Тут 
побоювались, що туристи наступ
ного року знехтують «Іспанською 
Рів’єрою»'. Щоб переконати гро
мадськість, що цим місцям нічого 
не загрожує, необхідно було зро
бити щось ефектне. Заради цього 
посол США в Іспанії Бідл Анджір 
Дьюк наважився на дивний вчинок.

Одного дня в кабінеті іспансько
го міністра інформації і туризму 
Мануеля Фрага Ірібарна пролунав 
телефонний дзвінок.

— Пане міністр^ довести, що 
на Коста-дель-Соль не існує жод-, 
ної небезпеки, мусимо ми з вами.

— Але в який спосіб, пане по
сол?

— Скупаємося з вами в морі 
поблизу Паломареса.

ЕФЕКТНЕ
КУПАННЯ

Справді, одного холодного бе
резневого Дня 1966 року мешкан
ці Паломареса і солдати генерала 
Уїлсона стали свідками незвичай
ного: спектаклю. Посол США в 
Мадріді упевненою ходою по
прямував до води.

Бідл Анджір Дьюк був не сам. 
За ним ступали священик посоль
ства, прес-аташе, два секретарі і 
генерал Донован. Всі в купальних 
костюмах.

За ними йшли діти. Одинадця
тирічна Мерілін і восьмилітній 
Даріо — дочка й син посла, а та
кож шістнадцятирічна Мерібел і 
п'ятнадцятилітній Хосе Мануель— 
діти міністра Ірібарна.

Останнім ступав одягнений у 
ліврею служник-іспанець, несу
чи на срібній тарелі чарки і пляш
ку коньяку.

Групку незвичайних купальників 
оточили журналісти, репортери, 
оператори кіно і телебачення, які 
хотіли увічнити для нащадків цю 
добровільну жертву в ім’я розкві
ту іспано-американської дружби.

— Як вода?—запитав пан Дьюк, 
дивлячись на море і хоробро по
сміхаючись.

— Крижана! — відповіли хором 
журналісти, які тремтіли від холо- 
ДУ-Подолавши останні вагання, по
сол наблизився до води, гукаючи 
до свого почту:

— Йдіть-но сюди, допоможете 
мені знайти бомбу!

Усі вмить кинулися в воду. За
клацали фотоапарати, зашуміли 
кінокамери. Один із кінооперато
рів теж вскочив у воду, тягнучи за 
собою кабель.

— Далі! Далі! — гукав до ньо
го посол, клацаючи зубами від хо
лоду. Однак оператор, занурив
шись до пояса, далі не йшов. Від 
холоду він увесь аж посинів.

— Me... мені зле, ваша екселен- 
ціє. Здається, кабель мій далі не 
дістає, — відповів кінооператор » 
швидко повернув назад.

Через п’ять хвилин усі герої 
цього спектаклю тремтіли і кла
цали зубами перед об’єктивами 
камер. Сам посол так тремтів, що 
впустив чарку коньяку, яку йому 
подали.

Однак процедуру ще не було 
Закінчено, Один з операторів за
хотів зняти посла окремо. Потім 
про* це саме попросив інший. Пан 
Дьюк героїчно заходив у воду, 
пірнав, знову виходив.

Синій від холоду, він пробував 
навіть жартувати.

— Не натрапив на бомбу, а 
шкода!

Трохи пізніше, сидячи у това
ристві генерала Уїлсона, після «га
рячого» купання і доброго снідан
ку, посол гадав, що виконав свій 
ббов’язок. Але тут із Мадріда на
годився міністр Ірібарна.

— Пане посол, я готовий до 
цього ефектного купання.

— Але ж’...- — промовив пан 
Дьюк, раптом збліднувши, — але 
ж я вже викупався.

— Ну ходімо, ходімо, адже тре
ба виконати те, про що ми домо
вилися,— рішуче сказав міністр.

І довелося послові того ранку 
викупатися вп’яте на славу Сполу
чених Штатів і добробуту Коста- 
дель-Соль.

Те дипломатичне купання набу
ло широкого розголосу. Однак 
справу не можна було вважати за
кінченою, поки не знайдено бом- 
бу.

На палубі крейсера «Бостон» 
контр-адмірал Іест, час від часу 
зітхаючи, вивчав величезну карту 
морського дна поблизу Паломаре

са. Де ж все-таки лежить та воД- 
нева бомба, яку йому наказано 
за всяку ціну знайти? Наказ від
дав сам президент Джонсон. Бом
бу загублено 17 січня, а нині вже 
середина лютого.

Кольорові кнопки, встромлені в 
карту, означають найрізноманітні
ші уламки, знайдені підводними 
човнами. А кнопок цих близько 
сотні. На початку березня їх буде 
ще більше, Понад 350. Однак бом
би досі нема.

З капітанського містка «Босто
на» контр-адміралові добре видно 
три невеликих підводних човни, 
що стоять на якорі: «Алвіна»,
«Алумінаут» і «Кабмарін». Окрім 
того, до його послуг винищувачі, 
мінні тральщики, кораблі-лабора- 
торії... Всього майже тридцять 
одиниць, не рахуючи багатьох мо
торних човнів, що без упину 
курсують між берегом та велики
ми суднами.

Одинадцять великих кораблів 
описують дугу, яка виходить у Мо
ре майже на 22 кілометри. Тут 
простягається «гаряча зона», про
стір, в якому, на думку фахівців, 
має перебувати бомба.

Щоразу, коли якийсь із човнів 
повертається з підводної розвідки, 
контр-адмірал Гест з надією очі
кує рапорту «Розподільний щит». 
Ці слова коду мають означати, що 
бомбу виявлено. Проте минають 
дні і тижні, адмірал чекає, а на
слідків ніяких.

Почався ланцюг різних несподі
ванок. Одразу після прибуття, пе
ред першим зануренням, «Алвіну» 
треба було ремонтувати. Потім по
чався шторм. Нарешті після кіль
кох днів непогоди «Алвіна» зро
била першу підводну розвідку. 
Трохи згодом, за дуже поганих 
умов, слідом за нею занурився 
«Алумінаут». Шторм зробив дно 
мутним, видимість зменшилася до 
трьох метрів.

Посол Сполучених Штатів приймає незвичайну морську ванну...
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Опромінену •іємлю п металешіх бочках перевозять на амернкамське транс
портне судно для відправки на «кладовище» 'в Сполучені Штати.

Нарешті атмосферні умови по
ліпшилися.

До глибини 40 метрів дно обсте
жують плавці з ластами. Зверху за 
ними стежать з «Луїзано».

На глибині від 40 до 130 метрів 
працюють водолази в скафандрах 
і шукачі мін. Тут курсує та
кож малий підводний човен «Каб- 
марін». Над усім цим сектором 
вартує рятувальне судно «Трінг».

Глибше 130 метрів хазяйнують 
«Алвіна» та «Алумінаут». їм допо
магає океанографічне судно «Мі- 
зар». Воно обладнане не тільки 
лунозондами, а й фото- і теле- 
пристроями, завдяки яким можна 
опуститися на будь-яку глибину.

День за днем водолази й під
водні човни очищають морське 
дно. Кліщі човнів витягують тонни 
найрізноманітнішого мотлоху. Але 
бомби все-таки немає.

РИБАЛКА
ПРОТИ
ЕКСПЕРТІВ

Ставлячи сіті поза «гарячим сек
тором», де рибалити забороне
но, якийсь чоловік з палуби сво
го старенького човна із здивуван-
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ням і погордою придивляється до 
тієї метушні, що відбувається на
вколо. Це Франсіско Сімо з Аквіл- 
ли.

Так, це він показав американ
цям, де впала бомба. Розповідав, 
як піймав у сіті чорну скриньку, 
яка, на жаль, знову впала в море. 
Він кілька разів привозив їх на те 
місце. Однак ці божевільні шука
ють і далі не тут, а за три кіло
метри від «його місця».

Він же, Сімо, не може продати 
пійманих ним креветок, бо покуп
ці завжди питають, чи вони не за

ражені. Він дуже радіє, коли йому 
вдається продати кілограм креве
ток за ЗО песет, тоді як раніше 
він діставав за них 100 песет.

Поволі стягуючи сіті, Франсіско 
Сімо думає, чому американські 
офіцери примушували його понад 
двадцять разів повторювати те, що 
він бачив, якщо їх це зовсім не 
цікавить?

— У день катастрофи, — розпо
відав рибалка, — я бачив, як два 
парашути упали в море поблизу 
берега. Трохи пізніше, у другій 
половині дня, я вийшов на ло
ви недалеко від того місця. На

палубі човна «Мануель» були, як і 
завжди, два моїх брати і семеро 
чоловік екіпажу. Вони можуть усе 
це підтвердити. Ми почали витяга
ти сіті, як раптом відчули страш
ний тягар. Тягли повільно, обереж
но, і коли сіть з’явилася на по
верхні, завважили ту річ...

— Яку річ? — занепокоєно спи
тали американці.

— У воді погано було видно, 
однак ми побачили щось схоже 
на квадратну скриньку. Напевно, 
то була не бомба. Видно було і ще 
дещо...

— Що? Що? — допитувались 
американці.

— Щось таке, що плавало, ма
буть, парашут. Ми пробували ви
тягти все це на палубу, але кре- 
веткові сіті не годяться для цього. 
Під тягарем скриньки сіть раптом 
порвалася. Ми побачили лише, як 
чорний предмет знову занурив
ся у воду.

— Чи не могли б ви знайти це 
місце?

— Звичайно, міг би.
1 Франсіско Сімо безпомилко

во привіз американців на це міс
це. Вони кілька разів навідувались 
сюди, й щоразу старий рибалка 
привозив їх на те саме місце, 
орієнтуючись за сонцем, положен
ням гірського хребта, що виднівся 
вдалині, за кольором води. Щора
зу вказував місце на морській кар
ті:

— Ми знаходимося ось тут! — 
Після цього вів далі пальцем і го
ворив: — А парашути впали отут. 
А он там бомба.

Упевненість Сімо дивувала аме
риканців. Однак вони не хотіли по
годитися з тим, що їхні електрон
ні машини помилилися. Щоб роз
віяти сумнів, на місце, вказане 
рибалкою, послали два буксирні 
судна. Зонди нічого не виявили, і 
судна швидко повернулися до «га
рячої зони».

— Шукайте, шукайте! — зле по
сміхався Франсіско, роздивляю
чись здаля силуети американських 
кораблів. — Якщо й надалі будете 
такі вперті й не послухаєте мене, 
ніколи не знайдете тієї прокля
тої бомби!

Лише один з офіцерів повірив 
рибалці. То був майор Муні, рад
ник штабу контр-адмірала Геста у 
справі підводних пошуків.

— Треба послати принаймні 
один човен, щоб дослідити дно у 
місці, вказаному іспанцем, — ска
зав він.

І хоча робота підводних човнів 
була суворо розпланована за вка
зівками експертів, все ж така на
года трапилася в середині берез
ня. Звичайно, завдяки наполяган
ням Муні.

Коли майора повідомили, що 
його пропозицію схвалено, він, 
іронічно посміхаючись, промовив:

— А якщо й справді мав рацію 
рибалка, а не ціла армія експер
тів? Ото була б чудасія!

І П



Знайдена бомба на палубі «Петрела»

І ХТО ж  
МАВ РАЦПО?..

У вівторок, 15 березня двоє 
матросів з «Алвіни» — Валентін 
Вільсон і Мервін Маккеміс, зай
няли місця в маленькій кабіні.

«Алвіна», оснащена новим пат
роном, із щойно зарядженими 
акумуляторами, готова була до 
глибинних випробувань.

О 9 год. 20 хв. вода заповнила 
резервуари, і сріблястий корпус 
«Алвіни» зник під водою.

100 метрів, 200, 300. Човен все 
далі й далі спускається вниз.- Віль
сон вмикає рефлектори. Занурен
ня триває вже кілька десятків хви
лин. 600 метрів, 700, 750... Дно вже 
зовсім близько.

Через півтори години підводний 
човен уже кружляв у тому пекель
ному світі. Спітнілі, задихаючись у 
маленькій кабіні, де чути лише 
глухий гул апаратів і шум мотору, 
Вільсон і Маккеміс, напружуючи 
зір, стежать за екраном і вікон
цем для безпосереднього спосте
реження,

Однак нічого не видно, лише 
час від часу трапляються велетен
ські ліани, що ніби хочуть оплести, 
ув'язнити човен. Часом з'явиться 
риба і, змахнувши хвостом, зник
не.

Об 11 год. 50 хв. «Алвіна» опус
тилася на глибину 765 метрів. Ви
димість зменшилася до двох з по
ловиною метрів. Вільсон уже готу
вався повертатися на поверхню, 
як раптом Маккеміс поклав йому 
руку на плече.

— Почекай!
Відлуння зонду стало сильніше. 

Ультразвукові хвилі відбилися од 
якогось близького предмета.

Погляд на компас, потім на 
карту. Човен перебуває близько 
1500 метрів од місця, вказаного 
рибалкою. Один з матросів припав 
до екрана, другий — до люка. 
Обидва вдивляються в напівтемря
ву глибини.

«Алвіна» хитається зараз над 
підводною ямою, ширина якої 
метрів шість. У променях рефлек
торів триметровий шар мулу, схо
жий на свіжий цемент. Нараз Віль
сон завмирає і не своїм голосом 
питає:

— Ти бачиш, Маккеміс?
— Так, на схилі, до половини за

рита в мул...
Нагорі, на палубі буксиру, гли

бинний телефон передає слова ко
ду, одержані з борта «Алвіни». 
Слова, яких контр-адмірал Гест 
ждав протягом довгих тижнів.

— Розподільний щит! Розподіль
ний щит! Розподільний щит!

Оголосили тривогу. Контр-адмі
рал скликав нараду. Треба було на 
допомогу «Алвіні» послати «Алу- 
мінаута». Як на те, човен був у 
доку, де йому міняли акумулятори.

Вільсон і Маккеміс одержали

наказ сфотографувати бомбу і 
місце, де вона лежить, з усіх бо
ків.

Завдання нелегке. Якщо «Алві
на» підпливає дуже близько, її 
гвинти здіймають мул і тоді не
можливо робити зйомки, існує ще 
одна величезна небезпека: кожен 
випадковий удар по бомбі може 
викликати вибух тротилового за
ряду, а відтак і ядерного, хоча 
експерти запевняють, що останнє 
виключено.

Та якби навіть стався лише ви
бух тротилового заряду, це викли
кало б пошкодження оболонки 
бомби, і радіоактивні частинки ви
йшли б назовні, заражаючи навко
лишні води Середземного моря. 
Люди, які виконують це завдання, 
ані на мить не’ повинні забувати 
про катастрофу, яка може стати
ся внаслідок їх бодай щонаймен
шого неточного руху.

Через чотири години Вільсон і 
Маккеміс сфотографували «пред
мет». Потім дістали наказ сісти на 
дно поблизу «предмета» і ждати 
прибуття «Алумінаута».

Вільсон і Маккеміс якийсь час 
маневрували і сіли на дно. Вимк
нули двигуни й інші прилади, аби 
заощадити електроенергію, якої 
лишилося на дві години. На глиби
ні 765 метрів «Алвіна», наче ні
мий страж смерті, чекала підмоги.

Першим завданням «Алумінау
та», що прибув після полудня, бу
ло припасування до бомби зонду, 
оснащеного передавачем і прий
мачем імпульсів. Установка ця 
приймає сигнали, які передаються 
з підводного човна, і відповідає 
на них. Це має дати змогу відшу
кати бомбу в будь-який момент і 
звільнити підводні човни від вар
тування.

Серфес і Кенері з «Алумінаута» 
змушені будуть три години манев
рувати, щоб прикріпити установку 
до парашута бомби.

Тим часом на палубі крейсера 
«Бостон» контр-адмірал Гест ра
зом з експертами вивчає знімки, 
які зробила «Алвіна». Гест хоче

бути абсолютно певним щодо по
ходження «предмета».

Останнім сумнівам було покла
дено край. Це справді була бом
ба. Вона спочиває на глибині 765 
метрів і лежить не в зоні, яку 
обчислили експерти, а в тому 
секторі, на який вказав Франсієко 
Сімо, рибалка з Аквілли. За спи
ною здивованого контр-адмірала 
один з офіцерів посміхається. То 
майор Муні.

У той час, як «Алвіна» і «Алумі- 
наут», змінюючи оДне одного, на
магались зачепити якорем пара
шут бомби, до американської ба
зи в Торехоні, до Мадріда і Вашінг- 
тона йшли пакети з позначкою 
«цілком таємно». У них не говори
лося про знайдену бомбу, а про 
«Контакт 261». Так звучало це у 
прийнятому коді. Саму бомбу на
звано «Робертом», а її парашут 
«Дугласом». Роберт і Дуглас — то 
імена синів контр-адмірала Геста.

НЕДЕЛІКАТНИЙ
ПОЛКОВНИК

Американці за будь-яку ціну 
намагалися зберегти в таємниці 
виявлення бомби. Було повідом
лено лише президента Джонсона, 
«каудільйо» Франко та кількох на
чальників американських штабів у 
Європі.

Але наступної доби про це знав 
уже весь світ. Один американ
ський полковник розповів про це 
журналістові Гаррі Стетосу, керів
никові відділення ЮП! в Мадріді.

— Це правда? — запитав Стетос, 
подзвонивши в посольство США.

— Не знаємо!
Таку відповідь можна було вва

жати підтвердженням. Стетос по
дав матеріал у пресу. В Іспанії 
Франсіско Сімо став одразу на
родним героєм.

Тим часом справи «Контакту 261» 
стояли на місці,
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Підводні човни не тільки не 
змогли зачепити парашута; а ще 
більше заглибили бомбу в мул. 
Вона була вже неподалік від запа
дини. Отже, треба було придума
ти якийсь інший спосіб. Але перш 
ніж витягти бомбу на поверхню, 
треба зачепити якорем парашут і 
перетягти в інше, безпечніше міс
це, де вільніше могли б працюва
ти човни.

Однак 19 березня над Паломаре- 
сом знову зірвався шторм. Амери
канці всерйоз захвилювалися: ад
же течія може пересунути бомбу, 
зіпхнути її в западину.

Нарешті в середу, 23 березня, 
«Алвіна» могла знову спуститися 
на дно. Сигнальна установка пра
цювала добре, і човен швидко зна
йшов «Контакт 261».

— «Роберт» і «Дуглас» на місці, 
— повідомив Вільсон. — Течія їм 
не перешкоджає.

Протягом шести годин Вільсон 
і Маккеміс намагалися зачепити 
якорем парашут, але їх пересліду
вала невдача. Нарешті, до краю 
втомлені і змучені, вони поверну
лися на поверхню. Під воду зану
рився «Алумінаут».

ЗАГУБЛЕНА
ВДРУГЕ

25 березня до Паломареса при
везли у розмонтованому вигляді 
якийсь новий прилад. Він мав три 
електричні мотори, рефлектори, 
удосконалений лунозонд, мініа
тюрну телекамеру, а також рухомі 
тиски. Довжина його була 5 мет
рів, він важив одну тонну.

То був підводний робот. Його 
прислали контр-адміралові з Ва« 
шінгтона. Роботом керують п’яте
ро чоловік з поверхні. По прово
дах йому передаються накази: 
наблизитися, вхопити, підняти вго
ру, опустити вниз...

Поки фахівці монтували прилад, 
«Алвіна» зробила своє соте зану
рення. Вона спробувала ще раз 
зачепити якорем судна-лебідки 
парашут бомби;

Здавалося, що «Алвіна» ніби 
стала в’ язнем бомби. Кілька спроб 
знову закінчилися невдало. Та ось 
нарешті якір заколихався і міцно 
зачепив парашут.

Вільсон і Маккеміс, окрилені ус
піхом, подали сигнал на поверхню, 
і судно-лебідка одразу ж почало 
підйом. Матроси бачили, як натя
гується нейлоновий канат, як бом
ба пересувається — дуже повіль
но, майже незримо. Один санти
метр, другий. Вільсон і Маккеміс 
затамували подих. Однак вони зна
ли, що бомба разом з парашутом 
важить щонайбільше 900 кілогра
мів, а канат може витримати тягар 
у п’ять тонн. У цьому вони певні.

От бомба вже метрів за десять

від попереднього місця. Здається, 
боротьбу виграно. Та раптом ка
нат обривається.

— До дідька!—кричить Вільсон. 
— Бомба втікає!

Справді, зупинившись на якусь 
мить на схилі, бомба починає зсу
ватися вниз, здіймаючи стовп 
мулу.

— Впаде у западину! — стогну
чи, каже Маккеміс.

Крізь каламуть матроси бачать, 
як довгий предмет сягає країв за
падини, хилиться і зникає...

Так, бомбу загублено вдруге. 
Лише наступного дня зрозуміли, 
що канат перетерся об лапу яко
ря.

ЩЕ ОДНА 
СПРОБА

Вдруге бомбу відшукав «Алумі
наут». Цього разу вона лежала на 
глибині 840 метрів на схилі запа
дини. Схил був дуже гладенький, 
і бомба щохвилини могла зсунути
ся в яму глибиною 1250 метрів.

У середу, ЗО березня, було за
кінчено монтування підводного 
робота і його спущено на воду. Та 
знову зіпсувалася погода.

У п’ятницю знову занурилася 
«Алвіна». Ледве діставшись дна, 
Вільсон повідомив:

— Бомба зникла!
Однак сигнали показували, що 

бомба не змінила свого положен
ня. Що ж, зрештою, сталося?

— Усе вкрито мулом, — теле
фонував Вільсон.— Не видно ні 
бомби, ні парашута.

Чотири доби «Алвіна» і «Алумі
наут» марно намагалися знайти 
бомбу. На дно спустили робота, 
та й він був безсилий.

5 квітня знову почалися пошу
ки. Вгорі, на палубі судна, екі
паж, який керував роботом, сте
жив за телевізійним екраном. 
Раптом залунали радісні вигуки: 
видно було, як у світлі рефлекто
рів підводного робота щось по
волі гойдається над чорною тов
щею мулу. Це парашут.

Робота скерували на здобич. На 
екранах можна було бачити рухи 
робота, спостерігати його веле
тенські кліщі, які скрадливо на
ближаються до парашута.

— Обережно! Обережно! — на
пружено говорить командир екі
пажу.

На екрані видно кілька скла
док парашута, що гойдаються між 
сталевими обіймами робота.

— Бери!
Кліщі сухо клацнули на нейло

нових складках парашута. На ек
рані видно було, як робот і пара
шут поволі віддаляються. Потім 
робот рознімає свої обійми і ви
пускає буйок, який швидко підні
мається на поверхню.

ЄМЕРШБН1
обійми

Тільки-но робот піднявся на по
верхню, «Алвіна» знову опустила
ся на дно. Це вже 146-й раз. За
раз човен повинен прив’язати до 
кліщів міцний нейлоновий канат.

Видимість чудова. Завдання, 
здається, не дуже складне. «Алві
на» наблизилася, витягла «лапу»... 
і схибнула. Пробує ще раз, дру
гий, третій, десятий...

— Тут щось заважає,— говорить 
Маккеміс,— але що?

Раптом він хапається за голову: 
це б о м б а  з м і н ю є  п о л о 
ж е н н я .  Вона непомітно зісков
зує вниз. Так вона поступово опу
ститься, і вже ніхто не зможе її 
дістати. Швидкий підрахунок по
казав, що протягом 32 годин, за
нурена в болото, вона перемісти
лась на 90 метрів і посувається 
далі.

— Треба підійти ближче,— ви
рішив Вільсон. «Алвіна» зупиняє
ться майже за два метри від бом
би. Знову піднімаються стовпи му
лу, і ніби якийсь величезний птах 
намагається обхопити човен сво
їми крилами.

— Парашут! — хрипло скрик
нув Маккеміс.

Зрушений водою парашут ко
лихався навколо «Алвіни» і лас
каво обіймав човен.

Обійми ці смертельні. Якщо чо
вен спробує вирватися з них, то 
може заплутатися ще більше, на
кручуючи на гвинти стропи пара
шута. Коли ж буде чекати, то че
рез чотири години сядуть акуму
лятори і човен буде остаточно па
ралізовано. Що ж, на цей раз 
ловці стали в’язнями бомби.

Екіпаж повідомив про станови
ще і, щоб заощадити енергію, 
вимкнув усі прилади.

— Ми не можемо тут довше че
кати,— раптом промовив Вільсон. 
Звичним рухом він умикає двигун 
і в пітьмі поволі рушає вперед. 
Так, сантиметр за сантиметром 
човен звільнявся від з б и т к ів  ней
лону, і піднімався вгору над міс
цем, яке щойно могло стати йому 
могилою.

— Вийдемо на поверхню,— ска
зав Вільсон. Справді, не можна 
ризикувати життям двічі на день.

79 ДНІВ,
22 ГОДИНИ,
23 ХВИЛИНИ

У четвер, 7 квітня, на всіх ко
раблях панувало пожвавлення. На 
цей день було призначено «ве
ликі лови».

Вночі, о пів на другу, «Петрел»
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виплив на середину кола, яке 
утворили кораблі, що освітлюва
ли своїми рефлекторами сектор, 
де виднівся один-єдиний буйок. 
Він був з'єднаний 850-метровою 
линвою з водневою бомбою. 
У присутності контр-адмірала Ге
ста на воду спустили підводного 
робота. Вчора було прив'язано 
другий канат, робот має нині при
в'язати. третій. Потім розпочнуть
ся лови. ,

О 3 годині екіпаж робота, 
стежачи за екраном, почав хви
люватися: роботові ніяк не вдає
ться закріпити канат. А о 3 год. 
15 хв. сталася катастрофа — ро
бот заплутався у стропах парашу
та. Керований на віддалі, він під
скакував, повертався, але все на
даремне.

Дедалі швидше почала псувати
ся погода. В разі шторму бомбу 
могло течією віднести 8 бік прі
рви.

О 7 годині ранку, востаннє гля
нувши на небо, що вкривалося 
хмарами, контр-адмірал скоман
дував:

— Витягти все нагору!
Застогнали мотори. Натятися, 

поскрипуючи, канати. Сантиметр 
за сантиметром вони лягали на 
барабани лебідок. Зупинка. Бом
ба чинить опір, її ніяк не можна 
відірвати від замуленого дна.

На судні запанувала мертва ти
ша. Чути було рокотання моторів. 
Раптом стався струс. Лебідки 
здригнулися і знову почали по
вільно обертатися. Так, бомбу зру
шено з місця, і з 850-метрової 
глибини вона піднімається на по
верхню, долаючи 8 метрів на хви
лину.

Q 8 год. 19 хв. знову прикра

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО. 
Один з найстаріших жите
лів Сірії, 120-літній Алі Іб- 
рагім, кинув нещодавно 
курити. «Я зробив це, — 

заявив він, — коли дові
дався, що никотин шкідли

вий для здоров’я».

КРАВАТКИ З НАУКОЮ. 
До американських крамниць 
надійшла в продаж серія 
«освітніх» краваток. На їх
ньому внутрішньому боці 
в и друковані окремі відо
мості з різних галузей нау
ки. Перша краватка серії 
містить опис розмноження 
бджіл.

зупинка. Але після короткого на
пруження обличчя людей осяяла 
усмішка. Робот нарешті звільнив
ся від пастки, зовсім не пошко
дивши парашута, і сів на дно. 
Бомба, яка тепер важила менше 
тонни, була вже на глибині 370 
метрів.

7 квітня 1966 року о 8 год. 
45 хв. з води показалася термо
ядерна бомба, загублена 17 січня 
о 10 год. 22 хв. Відтоді, як вона 
затонула, минуло 79 днів, 22 годи
ни і 23 хвилини.

Триметровий сріблястий циліндр 
на мить завис у повітрі, потім по
вільно опустився на палубу суд
на посеред кола мовчазних лю
дей. Ніхто не промовив жодного 
слова.

Нарешті контр-адмірал полегше
но зітхнув:

— Хвалити бога, таки піймали.
І тільки. Не було більше ні по

здоровлень, ні радісних вигуків. 
Була лише велика втома, полег
шення і неспокій.

Чи треба показувати світові 
знайдену бомбу? «Так», — гово
рили цивільні люди. «Ні»,— запе
речували військові.

Було знайдено компромісне рі
шення. Представників преси за
просили на палубу крейсера «Ол- 
бені», і на 10 хвилин «Петрел» з 
бомбою, виставленою на містку, 
наблизився на п'ятнадцять метрів.

Четверо моряків стояли на мі
стку у почесній варті. На щоглі 
було піднято прапор. Одне слово,

ЛІКАРЮ, ВИЛІКУЙСЯ 
САМ! У Парижі відбулася 
перша західноєвропейська 
конференція фахівців з пи
тань регулювання вулйчно- 
го руху. Після закінчення 
конференції, дванадцятьом 
її учасникам довелося при
бути в поліцейський коміса
ріат і сплатити штрафи за 
те, що вони залишили свої 
автомашини в недозволених 
місцях та за інші порушен
ня правил вуличного руху.

церемонія ця мала такий вигляд, 
ніби людство віддавало шану жах
ливій зброї, що посіяла страх у 
мільйонах сердець, викликала ве
личезні дипломатичні ускладнення 
для США; пошуки її коштували 
84 мільйони доларів.

А знаменита «чорна скринь
ка»? Офіційно про неї і не йшло
ся. Контр-адмірал Гест лише ска
зав на прес-конференції.

— Ми знайшли певну кількість 
цілком таємних приладів. Нічого 
важливого на дні моря більше не 
лишилося.

— Чи може статися таке знову?
Слід сказати, що питання сфор

мульовано погано. Насправді таке 
траплялося, і до того ж не раз. 
П'ять років тому, коли один з 
бомбардувальників Б-52 розбився 
у Голдсборо, воднева бомба за
тонула в болоті. ї ї  так і не знай
шли. Там вона лежить й досі.

Протягом восьми років амери
канські власті тринадцять разів 
признавалися, що сталися випад
ки, під час яких з величезної ви
соти падала на землю термоядер
на зброя.

Польоти бомбардувальників 
Б-52 з вантажем водневих бомб 
тривають і нині. Щодня, щогодини 
гул реактивних літаків може спри
чинитися до катастрофи, подібно? 
тій, яка сталася у Паломаресі. Ад
же ніхто не може гарантувати, що 
якийсь літак, котрий перевозить 
термоядерні бомби, не розіб'єть
ся на чужій території. Жоден фа
хівець не може також абсолютно 
виключити можливості випадково
го вибуху воднево? бомби, скину
тої з великої висоти.

З  польської переклав 
Є. ЛИТВИНЕНКО

З ПЕРЕЛЯКУ. На Філіп
пінах, поблизу однієї з аме
риканських військово-мор
ських баз, місцеву поліцію 
було кинуто на розгон де
монстрації, яка видалася 
властям антивоєнною. Фі- 
ліппінські поліцаї добре 
впоралися з цією справою, 
але виявилося, що демон
страцію, яку вони розігна
ли за допомогою гумових 
кийків, влаштувала місцева 
«Армія спасіння». Провади
лася вона під гаслом «Ого
лосимо війну гріхам і гріш
ним справам». До речі, ке
рують «Армією спасіння» 
на Філіппінах американські 
проповідники.
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Тут над ним закружляв яструб і сів на 
нижню гілку дерева. Яструб мовив:

— О, нарешті! Що це за гра в піжмурки?
— Чого тобі треба? — спитав раджа.
— Я звертаюся до істоти, що сидить у 

тебе на колінах. Ніколи в житті мене так 
не дурили. Коли кожен шматок поживи 
добувати з такими труднощами—що то буде 
за життя для так званого царя птахів! Як 
цар царю я кажу тобі: голуб, що сидить 
у тебе на колінах, — мій. Кинь його мені!

Раджа подумав і сказав:
— Цар птахів вшанував мене своїми від

відинами, хоч досі я вважав царем птахів 
орла!

— Я не шуліка, а яструб. Хай буде відо
мо тобі, що яструб належить до царської 
династії, а шуліка — карикатура на нашу 
родину. Шуліка не більший за свою жерт
ву і, користуючись цим, нападає на неї. Як 
часто його вважають за голуба!

Бажаючи одвернути думки яструба від 
голуба, Шібі сказав:

— Шуліка теж 
зникає з очей під час 
польоту, тому не об
ражайся, коли ми, 
земні істоти, не мо
жемо вас відрізнити 
одне від одного: Ад

І І І ІШ  У 1 ІІ І І ІА Р А
Це оповідання про 

» (н і раджу і двох птахів.
* W  Раджею був Шібі, він
^  В » ЩОЙНО приніс жертву

_  J r  на берегах ріки Ямуна.
^ ^ 0  Після бенкету гості від-
Р И г почивали в затінку де

рев. Повітря було спов
нене аромату квітів та 

фіміаму. Шібі обійшов гостей, щоб подиви
тись, чи всім хороше і зручно.

З півдня віяв прохолодний вітерець, хма
рини зменшували спеку. Бурштиновий 
вогонь жертовника поволі згасав під попе
лом. Радіючи, що всі його гості вдоволені, 
раджа відпустив служників і пішов одпочи
ти під балдахіном. Він заплющив очі, пори
нувши у напівсон-напівмолитву. Аж рап
том йому в обличчя війнув вітер, і щось 
упало йому на коліна. Раджа прокинувся 
і побачив, що на колінах у нього примостив
ся ніжний білий голуб. Пір’я в нього на
стовбурчилось від страху, очі заплющились. 
Птах був зовсім кволий, аж ніби мертвий, 
але Шібі помітив, що він стиха дихає. 
Раджа сидів нерухомо, боячись сполохати 
голуба, і поглядом шукав служника.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 5, 1967
року.

же шуліка ширяє в тому самому небі, що 
й яструб.

Яструб погострив дзьоб об стовбур дере
ва, підняв одну лапу, щоб показати свої 
пазурі, й сказав:

— Мені прикро бачити, як ви, люди, по
миляєтесь. Авжеж, шуліка літає, але він не 
сягає вище за найнижчу хмару. А ви гадає
те, що він ширяє аж у небі? Єдине, що нас 
ріднить, це те, що ми обоє маємо гострий 
вигнутий дзьоб. Але шуліці подобаються 
безпорадні маленькі створіння — миші, го
робці, — а ми не принижуємося до того, 
щоб їх помічати.

Раджа зауважив, що темою розмови зно
ву от-от стане голуб, і спробував відвернути 
увагу яструба:

— Всі вважають, що цар птахів — орел.
Яструб насмішкувато зареготав:
— Неосвічене людство! Як сталося, що 

орел здобув таку повагу? Я ніколи не збаг
ну, чим саме він приваблює. Розмахом 
крил? Ви, люди, надто часто захоплюєтеся 
зовнішнім виглядом. Чи знаєте ви, що 
яструб залітає так само високо, як і орел? 
І проте ви не шануєте нас!

Шібі сказав:
— Не осуджуй нас, ми сприймаємо речі 

такими, якими вони здаються звідси. Тепер 
я на цьому краще розуміюся.

Яструбові сподобалася ця поступка, і він 
відповів:
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Храм XVII ст. Мадура.
(Південна Індія).

— Чи бачив ти коли-небудь, як гірський 
орел ходить по землі? Немає видовища 
більш смішного й безглуздого. Хіба ви не 
згодні, що перша вимога царственості — це 
витонченість рухів? Вона притаманна лише 
нам, яструбам.

— Авжеж, авжеж, — сказав раджа. — 
Коли я встаю з ліжка і йду у ванну, навіть 
коли це вночі і я сам один, то помічаю, що 
крокую статечно, мов на параді.

Він засміявся, прагнучи розважити ястру
ба: адже тому має бути приємно, що з ним 
поводяться, як із собратом-царем. Яструб 
неначе був задоволений, і раджа сподівав
ся, що після цих жартів він полетить собі 
геть.

Голуб ледь ворухнувся у нього на колі
нах, і раджа мерщій накинув на нього свій 
шовковий шарф. Яструб помітив це і 
сказав:

— Царю, чи варто прикривати голуба? 
Я не забуду, що це моя пожива, здобута 
чесним полюванням, і ти затримуєш її не
справедливо.

Раджа заперечив:
— Птах цей просив у мене притулку, і 

мій обов’язок захистити його.
— Я хоробро зустріну меч твій і кинусь 

на свою здобич. Якщо я при цьому загину, 
духи предків моїх благословлять мене. На

протязі тисячі поколінь ми не знали страху: 
чого боятися нам, коли спина нашого пра
батька править за візок для бога Вішну?

І знов раджа хотів був поправити його 
і сказати, що Вішну їздить не на яструбі, а 
на орлі, але промовчав. Птах знову нагадав 
про свій високий стан:

— О царю! Ти, кого вважають за муд
реця, не плутай мене з чорними круками, 
що літають над твоєю головою. Я знаю, 
чого домагаюсь.

Раджа відчув — треба сказати щось при
ємне, але не міг нічого придумати. Голуб 
затишно вмостився під шовковим шарфом. 
Запало ніякове мовчання, і раджа з триво
гою чекав, що буде далі. Раптом яструб 
сказав:

— Весь світ говорить про тебе як про 
людину, що вміє розмежувати добро і зло. 
Отже, на тобі лежить зараз велика відпові
дальність. Ти не повинен робити нічого та
кого, що суперечило б твоїй славі. Пам’я
тай — мене мучить голод, а ти відмовляєш 
мені в моїй законній поживі. Затримуючи 
її, ти щомиті завдаєш мені страждань. Ти 
здобув незмірні духовні заслугшсвоїми без
доганними діяннями, а цей себелюбний 
вчинок зведе всі ці заслуги нанівець, і ти 
напевно потрапиш у пекло.

— О наймудріший птах, ти вважаєш, що 
я затримую цього голуба через себелюб
ство, аби самому з’їсти його?

— Я не такий простак, — гордовито за
перечив яструб. Твоє себелюбство полягає в 
тому, що ти зважаєш лише на свої власні 
почуття, ігноруючи мою точку зору.

— Коли я згадую жах в очах голуба, то 
відчуваю — ніщо не має значення, крім жит
тя цієї пташки, і я бороню її.

— О царю із царів, їжа — це життя. Зав
дяки їй усе суще живе та рухається. Що 
стоїть між життям і смертю? їжа! Я зараз 
зомлію від голоду. Якщо ти відмовиш мені 
в їжі, я вмру. У  розколині отієї скелі подру
га моя висиділа чотирьох пташенят. Мати 
стереніе малюків, і всі вони чекають мого 
повернення. Якщо я помру від голоду, заги
нуть і вони. І на тобі буде гріх — відпові
дальність за життя шістьох істот. О маха- 
раджо, подумай, чи слід рятувати одне жит
тя, яке вже ледь жевріє, ціною життя шіс
тьох інших істот? Нехай те, що здається 
тобі справедливим, не суперечить більш 
високим цілям. Всі ці розмови тільки висна
жують мене і наближають до смерті.

Шібі сказав:
— Я бачу, ти незвичайний птах. Ти гово

риш розумно, із знанням справи. Немає 
нічого, чого б ти не знав. Твій розум легко 
стежить за найменшим поворотом думки. 
Але скажи мені, пташе, чому ти не усвідом
люєш мого обов’язку перед істотою, яка



шукає захисту? Хіба це не мій обов’язок як 
царя?

— Я тільки прошу їжі. Для життя їжа — 
те саме, що олія для лампи.

— Гаразд. Бачиш усіх цих людей навко
ло нас? Вони відпочивають після розкішно
го бенкету. Скажи мені, чого саме ти хочеш, 
і я негайно влаштую бенкет і для тебе.

— Царю, кожна істота має своє уявлен
ня про їжу. Те, що ти називаєш бенкетом, 
для мене безглуздя. З височини ми спосте
рігаємо метушню у твоїй царській кухні й 
раз у раз дивуємось, чому ви завдаєте собі 
стільки клопоту з усякими спеціями, сіллю 
та вогнем, які тільки знищують смак того, 
що дано богом. Але годі, я більше не хочу 
розмовляти. Я виголодався, і очі мені тума
няться. Подумай і про мене.

— Якщо тобі хочеться сирого м’яса, я 
звелю принести.

Яструб насмішкувато посміхнувся:
— Дивись, до чого ти прийшов.-Чи добу

деш сире м’ясо, не вбивши кого-небудь? Ти 
втручаєшся в те, що встановив бог, і все 
ускладнюєш.

— Що ж саме встановив бог? Прошу, 
розтлумач мені.

— Голуб призначений мені. Створивши 
його і дозволивши йому плодитись, бог не 
мав ніякої іншої мети. Хіба ти не знаєш, 
що яструби споконвіку їдять голубів?

Раджа подумав і сказав:
— Відстуйись од цього голуба, і я обіцяю 

тобі щоденну поживу в моєму палаці аж до 
кінця твого життя.

— Я ж сказав тобі, раджо, що пожива 
твоя неїстівна. Твоя обіцянка мені ні до 
чого. Коли мені потрібна їжа, я полюю на 
неї. Навіщо мені думати про завтраш
ній день? Вада людини — запасатись на цілі 
покоління — нам невластива. Я знову по
вторюю стару істину — яструби їдять го
лубів.

— Проси що завгодно, крім цієї малень
кої пташки у мене на колінах. Я не віддам 
її, що б ти не казав.

Яструб схилив голову.
— Хай буде так. Я хочу теплого сирого 

м’яса з теплою кров’ю, і вага його нехай до
рівнює вазі голуба. Ми звикли їсти лише 
сире м’ясо. Я мушу нагадати тобі, що падла 
ми не їмо. Тобі доведеться вирізати м’ясо з 
власного тіла, бо. я знаю, ти не схочеш 
заради цього вбивати ще якусь істоту.

— Так, але мені треба подумати, яка 
частина мого тіла дасть тобі бажане м’ясо, 
і як це зробити, щоб я лишився живий. 
Повелитель не вільний умерти: адже на 
нього покладається багато людей.

— Так само не вільна вмерти і моя сі
м’я, — сказав яструб.

Раджа покликав служника.

Храм у Елорі. VIII ст.

«— Принеси мені терези.
— Де ж їх тут знайти, у такому віддале

ному місці? — збентежився служник.
Раджа повторив:
— Мені потрібні терези для точного зва

жування. Можна послати гінця, нехай він 
привезе їх з міста. Скільки часу це забере?

— Якщо він поїде учвал, то повернеться 
завтра на світанні.

Раджа глянув на яструба. Той був уже 
зовсім знесилений. Раджі не хотілося знову 
слухати про його сім’ю в горах. Час було 
вже кінчати з розмовами, а також погоду
вати пташку, що вмостилась у нього на ко
лінах. І він сказав служникові:

— Мерщій зроби терези з того, що є на
похваті. Даю тобі на це десять хвилин.

— Хто зазнає невдачі, тому голову зіт
нуть, еге? — глузливо мовив яструб. — Це 
було б справді по-царськи. Але дозволь 
мені зразу сказати, що мені ні до чого стята 
голова.

— Ти дістанеш моє тіло і ніщо інше,— 
сказав раджа.

Всі заметушилися, довідавшись про ней
мовірну суперечку раджі і яструба. З гілки 
дерева зробили коромисло. З обох боків 
навісили тарілки, приладнали стрілку, що 
вказувала центр коромисла.

Раджа глянув на яструба і сказав:
ІІ7



стрілка не рушила з місця. Хтось проклинав 
голуба:

— Він важкий, як труп. Подивіться, чи не 
мертвий він?

Хтось сказав:
— Візьміть його, киньте яструбові — 

час покінчити з цим нещасним створінням.
Раджа був такий кволий, що не міг гово

рити. Він'Жестами наказав усім мовчати. 
На правому стегні в нього вже лишалася 
сама шкіра, але терези не врівноважува
лись. Він одрізав шматок тіла з другого 
стегна. Стрілка стояла так само непорушно. 
Люди відводили очі від кривавого видови
ща. А яструб пильно стежив за всім.

— О яструбе, візьми все це м’ясо й лети 
собі геть! — просили люди.

— Мені обіцяно точну вагу голуба, — 
наполягав яструб.

Усі прокляли його і повихоплювали 
мечі. Раджа зомлівав од болю, але зібрав 
рештки сил і наказав усім не втручатись. 
Він покликав головного міністра.

— Людина не має права сама вкоротити 
собі віку, але зі мною сталося непередба
чене. Я мушу пройти через це, бодай навіть 
мене чекає пекло. Поки раджапутра не ста
не повнолітнім, правити... буде мій брат.

Сказавши це, він насилу звівся на ноги й 
ступив на шальку з м’ясом. Зразу ж друга 
шалька піднялась, і терези врівноважились.

Яструб підлетів ближче й сказав:
— Це більш, ніж потрібно для мене та 

моєї сім’ї. Як мені перенести тебе на гору?

Сарнатський Будда. V ст.

— Нічого кращого ми зробити не змо
жемо.

— Гаразд. Невеличка різниця не має зна
чення. Але я не хочу, щоб ти втратив біль
ше м’яса, ніж важить голуб.

Раджа підвівся і з голубом у руці піді
йшов до саморобних терезів, щоб переві
рити їх. Він звернувся до -яструба:

— Може, ти підійдеш ближче?
— Мені видно й звідси. Я тобі цілком 

довіряю.
Раджа поклав голуба на праву шальку і 

здивувався, як низько опустилася вона під 
вагою крихітної пташки, — такої легкої, 
коли вона лежала в нього на колінах.

Він сів долі, простягнув ногу і після 
короткої молитви зробив гострим ножем 
надріз на стегні. Побачивши кров, придвор
ні й гості застогнали. Раджа заскреготів 
зубами, вирвав шматок тіла з стегна і кинув 
на шальку. Вона забарвилась кров’ю, але Голова іШви у храмі -Ел еф анти, VIII—IX ст.



— Я про це не подумав, — пробурмотів 
раджа. — Але ж ти не зміг би підняти й 
голуба. Тож приведи свою родину сюди.

Яструб змахнув крилами й злетів, а тоді 
кинувся вниз — неначе для того, щоб клю
вати тіло раджі. Люди позаплющували очі, 
не в силі дивитись на це. Аж раптом вони 
почули звуки божественної музики. Ястру
ба не стало, а замість нього всі побачили 
Індру — бога в сліпучій короні, озброєного 
діамантовим мечем. Він тримав ІПібі за 
руку і допомагав йому зійти з терезів. Міс

IIЕПАРН11 ft БРАСЛЕТ

Пухар був квітучим 
містом. Ріка Кавері 
впадала там у море. 
Наша розповідь почи
нається з весілля Ко- 
валани та Каннагі, яке 
бучно святкували в 
цьому місті. Оповісник 
проїхав на слоні по 
всіх вулицях, повідом

ляючи про весілля і запрошуючи на бенкет 
усіх городян.

Ковалана і Каннагі жили щасливим ро
динним життям у своєму затишному будин
ку аж до того дня. коли Мадхаві, юна тан
цюристка, вперше показала махараджі своє 
мистецтво. На знак вшанування її таланту 
він подарував їй гірлянду з зеленого листя 
і тисячу вісім золотих монет. За звичаєм, 
Мадхаві тепер могла обрати собі коханого. 
Вона передала гірлянду горбатій, що стоя
ла на міському майдані, де збирались бага
ті городяни, й та оголосила:

— Це гірлянда коштує тисячу вісім зо
лотих монет. Хто її купить, той стане чоло
віком однієї з наймайстерніших танцюри
сток, вшанованої самим махараджею.

Ковалана купив гірлянду, був допущений 
до Мадхаві, й там він забув про все. Коли 
він не пестив її, то проводив час, прислу
хаючись до музики її кроків.

Місто відзначало свято бога Індри. Всю
ди звучала музика, всі танцювали й розва
жались. По храмах читали молитви, свят
ково вбрані люди галасливими юрбами по
ходжали по вулицях, повітря аж дзвеніло 
від сміху та гомону.

Ковалана і Мадхаві гуляли і милувалися 
святом. Наприкінці дня Мадхаві пішла 
додому, освіжилася.прохолодною водою, на
діла нові прикраси й нове вбрання і в су
проводі Ковалани поїхала святковим

це, де раніше лежав голуб, було охоплене 
полум’ям, і з нього вийшов бог вогню Агні.

Боги сказали:
— О раджо, ми піддали тебе суворому 

іспитові. Ми кинули виклик твоїй чесності, 
й ми радо визнаємо себе переможеними. Ти 
гідний благословення. І поки люди пам’ята
тимуть твій вчинок, вони будуть живитися з 
джерела твоїх духовних чеснот.

Сказавши це, боги зникли. До раджі 
вмить повернулися сили, а шматки м’яса на 
терезах перетворились на запашні квіти.

містом до морського берега. Там яскріли 
вогні — лампи світили на жердинах серед 
натовпу, і кораблі, що стояли на якорі біля 
берега, теж були прикрашені лампами.

Мадхаві мала на березі свій куточок, де 
стояла канапа з ширмою, — тут вона могла 
сховатися від шуму хвиль і гомону юрби. 
Коли вони прийшли туди, Мадхаві вийняла 
з шовкового чохла лютню і настроїла її. 
Ковалана узяв лютню з рук Мадхаві, пробіг 
пальцями по струнах і завів пісню, що сла
вила ріку і море, а потім звернувся до 
красуні, яка бентежить коханого своїм тон
ким станом і пишними персами. «Хто похо
джає в затінку дерев пунаї, де хвилі б’ють 
у берег?» «О дурний лебедю, не ходи біля 
неї — твою ходу не зрівняти з її ходою» — 
говорилося в іншій пісні. «Твій батько вби
ває морських тварин, що потрапляють в 
його сіті. А ти вбиваєш людей, ловлячи їх 
неводом своїх довгих вій». «Вона богиня, 
що живе в гаю запашних квітів» — співа
лося ще в одній пісні. «Якби я знав, що є 
така богиня, я б зовсім не прийшов сюди».

Мадхаві вдала, ніби їй сподобалися ці 
пісні. Але вона ніжно взяла лютню з рук 
Ковалани й заспівала про покинуту дівчину, 
яка журиться за коханим. «Через болота 
хтось прийшов і зупинився перед нами, ка
жучи: «Зробіть мені ласку...» — і ми не мог
ли очі від нього відвести». «Дивлячись, як 
лебідь бавиться із своєю подругою, богопо- 
дібний стояв учора... Він не йшов нам з 
думки так само, як золотавий пушок не 
може зникнути з нашого тіла... О лелеко, 
не приходь до нашого саду, бо ти не розка
жеш моєму володареві, як знемагаю я від 
кохання».

Ковалана пробурмотів: «Я співав просто 
хорошу пісню, а вона думає про когось 
іншого, і це дає їй натхнення». Він одсу
нувся від Мадхаві й сказав:

— День кінчився, час іти.
Але вона не підвелась, і він пішов сам.
Тоді й Мадхаві сіла у свою колісницю і
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Храм у Кондані. I—И ет. до н. е.

рушила додому. Вона переодяглася, наділа 
нові прикраси, вийшла на горішню терасу 
й знову співала і танцювала. Потім вона 
сплела гірлянду з різних квітів і на білій 
гладенькій пелюстці написала любовне по
слання: «Цей місяць, зійшовши в муках 
кохання, може вбити бідних самотніх людей 
своїми гострими стрілами. Зрозумій це, 
будь ласка». Мадхаві послала свою служ
ницю до Ковалани з цим посланням; дівчи
на мала прочитати його, а потім відда
ти гірлянду.

Служниця повернулась і сказала, що 
Ковалана відхилив послання і гірлянду. 
Мадхаві відчула себе нещасною, зітхнула, 
але сказала:

— Якщо він не прийде сьогодні ввечері, 
то неодмінно прийде завтра вранці.

Вона провела безсонну ніч. А Ковалана 
сказав своїй дружині Каннагі:

— Ми мусимо виїхати з цього міста.
Каннагі знала, що гроші Ковалани швид

ко тануть, — він багато витрачав на пода
рунки для Мадхаві. Каннагі продавала свої

прикраси одну за одною, аби чоловік мав 
гроші. Вона вміла бути терплячою і ні про 
що не розпитувала.

— У мене є ще пара браслетів, — сказала 
вона.

Це треба було розуміти так: «Ти можеш 
їх заставити і купити подарунки для Мад
хаві».

Він сказав, беручи прикраси:
— Сьогодні ж уночі ми непомітно виїде

мо до Мадурана і почнемо там нове життя 
з тими невеликими грішми, які одержимо 
від їх продажу. Не хочу, щоб мої батьки 
бачили мене, поки я знову не стану самим 
собою. Стосунки з низькими, користолюбни
ми жінками споганюють людину, а коли 
починаєш розуміти всю правду, виявляєть
ся, що зайшов надто далеко. Не будемо ні 
з ким прощатись, виїдемо потай.

Пізно вночі вони взяли невеличкий клу
нок з одягом, зачинили свій будинок і ру
шили в дорогу. Святкові юрби вже пороз
ходилися, бучні веселощі вщухли. Втікачі 
пройшли вздовж пустельного південного
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Храм у Аджянті. VII ст.

берега ріки. На широкому шляху вони вли
лись у натовп співаків і старців, мандрівних 
учених і святих, які йшли в тому ж напрямі. 
Прислухаючись до їхніх розмов, Каннагі й 
Ковалана забули про власні знегоди.

— Нічого цього ми б не знали, якби ли
шилися вдома, — сказав Ковалана.

Вони дійшли до порома, переправилися 
на північний берег і прибули нарешті до 
міста Іріюр. Ковалана залишив дружину 
перепочити, а сам пішов робити обмивання. 
Коли він стояв у воді, до нього звернувся 
незнайомий чоловік:

— Я хочу поговорити з тобою.
— Хто ти? — спитав Ковалана.
— Друже мій, хіба ти не впізнаєш мене? 

Я з Пухара. Я намуляв собі ноги, шукаючи 
тебе, скрізь розпитував, чи не бачили тебе.

— Навіщо ти шукав мене? — різко спи
тав Ковалана.

— Мене послала Мадхаві. Розлука вби
ває її. Вона тисячу раз просить у тебе про
бачення, якщо завдала тобі якоїсь прикрос
ті, і благає тебе повернутись.

Ковалана на мить замисливсь, але сказав:
— Облиш мене.
— Я бачив і твоїх батьків. Ти їм теж роз

бив серце.
— Скажи їм, шо я знайду щастя і коли- 

небудь повернуся до них гідним сином. Я 
весь час жив немов уві сні. А тепер поба
чив, що сталося зі мною. Скажи Мадхаві, 
що я не маю до неї зла, але я остаточно 
покінчив із своїм минулим.

Ковалана повернувся до дружини, і вони 
знов рушили в путь. Він не сказав їй нічого 
про вісника з Пухара, бо не хотів хвилюва
ти її. Скоро вони дійшли до ріки Вайгай, 
яка омиває кордони Мадурана — столиці 
королівства Панда. Коли перед ними виник 
високий храм і будівлі Мадурана, вони від
чули себе щасливими — адже настав край 
їхнім мандрам. Ковалана зупинився біля 
ріки, умилостивив їі бога, перейшов її і 
вступив у місто. Тут гурт скотарів прийняв

Фрески печерного храму в Аджянті.
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подружжя. їх влаштували в будиночку, ото
ченому живоплотом, з прохолодним внут
рішнім дворийом. В кухні були запаси рису, 
овочів, гранатів і плодів манго. Каннагі 
після кількох тижнів мандрівного життя 
зраділа, що можна жити по-домашньому. 
Вона помила підлогу в будинку. Коли зва
рилася їжа, Каннагі постелила для чолові
ка трав’яну мату для сидіння й поклала 
великий листок платана, щоб подати обід. 
Після обіду вона дала йому бетель.

Губи Ковалани були червоні від соку 
бетеля, коли він сказав дружині:

— Ти була терпляча. Ото побивалися б 
твої рідні, якби знали, що тобі випало та 
долю! — і він став каятись у своїх поганих 
вчинках. — Я марнував своє життя у това
ристві легковажної жінки й гулящих людей, 
гаяв час на пусті розмови, грубий регіт і 
непристойні жарти.

Каннагі сказала:
— Навіщо згадувати минуле? Я тоді 

була нещасна, але ніхто про це не знав. 
Твої батьки були добрі й уважні до мене.

— Я візьму один з твоїх браслетів, — 
сказав Ковалана, — продам у місті й по
вернуся з грішми, і тоді ми почнемо нове 
життя. Хто знає — може, ми скоро поверне
мось додому з багатством і заживемо в 
пошані.

Він обняв дружину й одвів очі, щоб при
ховати сльози, його гнітило те, що він 
мусить залишити її саму серед чужих 
людей.

Ідучи до міста, Ковалана не помітив, що 
по дорозі йому трапився горбатий бик, а це 
була погана прикмета.

На базарі Ковалана побачив поважного 
чоловіка в парчовому вбранні, з щипцями в 
руках — то був майстер-золотар. його су
проводили підмайстри. Ковалана подумав: 
«Це, мабуть, знаменитий придворний май
стер Панда. Мені пощастило, що я зустрів 
його». Він підійшов до майстра і сказав:

— Ти глава майстрів-золотарів. Твоя 
слава дійшла і до Пухара. Чи не оціниш ти 
цей браслет, гідний прикрасити ногу раджа- 
патні?

Ювелір урочисто відповів:
— Я здебільшого виготовляю царські ко

рони та берла, але знаюсь і на жіночих 
прикрасах.

Ковалана показав браслет. Ювелір уваж
но оглянув його і сказав захоплено:

— Про такий браслет не може і мріяти 
звичайна жінка, він пасує тільки нашій 
раджні. Дозволь мені поговорити з нею. 
Почекай у цій хатині, я скоро повернусь.

Раджа і раджні допіру посварились, як 
це буває між чоловіком і дружиною, що 
кохають одне одного. Раджні пішла до себе, 
сказавши, що в неї болить голова. Раджа

Художник Балджід. Акробати. XVI ст.

кінчив справи з своїми радниками і попри- 
мував до раджні, щоб перепросити її. Біля 
покоїв раджні до нього підійшов ювелір і 
після звичайних вітань сказав:

— Даруйте, що я затримую вашу велич
ність, але справа негайна. У раджапатні 
зник один ножний браслет. Мені пощастило 
знайти злодія і замкнути його у своїй 
скромній хатині. Це метикований злодій, він 
діє не відмичками, а чорною магією.

Раджа поспішав до дружини. Він покли
кав вартового і звелів:

— Якщо знайдеш браслет у цього злодія, 
то скарай його на смерть, а браслет при
неси.

Поспішаючи, раджа не обміркував свого 
наказу, а доля готувала трагедію. За інших 
обставин він сказав би: «Приведи злодія до 
мене». Не подумавши як слід, він проказав 
смертний вирок і пішов до раджні.

Ювелір, прихопивши з собою кількох чо
ловіків, повернувся до Ковалани і сказав:

— За велінням нашого раджі ці люди 
прийшли оглянути браслет.
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Ковалана, зрадівши, заходився коло свого 
клунка, а ювелір тим часом описував катам 
браслет, який вони мали побачити:

— Він зроблений надзвичайно майстерно: 
жолобки біля застібки, невеличка заглиби
на, куди вплетено срібні гірлянди і два 
листки. Поліровка чудова, різьба міниться, 
мов алмаз.

Ковалана слухав і радів.
— Маєш спостережливе око, о великий 

художник по золоту.
— Авжеж, — сказав ювелір. — Інакше 

я б не здобув таких успіхів у своїй справі. 
Всім відомий мій пильний допитливий по
гляд. — Він глянув на своїх супутників і 
криво посміхнувся.

Коли Ковалана видобув браслет, голов
ний кат узяв його в руки й пильно оглянув.

— Так, це той самий браслет, який ти 
описав, — сказав він.

— Тепер нехай він заплатить відповідну 
ціну, — сказав ювелір, і люди оточили Ко- 
валану. Ковалана вражено подивився на 
нього і тут почув слова головного ката:

— Цей чоловік не схожий на злодія.
— Метикований злодій ніколи не скида

тиметься на злодія, — заперечив ювелір. — 
Він може користуватися вісьмома різними 
методами: всіляке зілля, обман почуттів, злі

духи тощо. Злодій візьме ваші цінності й 
піде з ними геть у вас на очах, а ви лише 
безпорадно подивитесь йому вслід. Він мо
же стати невидимкою, може прибрати ви
гляду порядної, ба навіть святої людини й 
примусити вас покаятись йому...

Ювелір довго ще розпатякував про зло
діїв. Ковалана вислухав усе і сказав:

— Давайте порозуміємось. Якщо ви, бла
городні люди, схвалюєте цю річ...

— Не гайте часу, — сказав ювелір, — ро
біть, що вам наказано, і повертайтеся 
назад.

Один молодик із списом сказав:
— Знаєте, що сталось одного разу, коли 

я вихопив свого меча? Він стрибнув у руку 
ворога, і я враз опинився в йрго владі. 
Деякі з них такі досвідчені й спритні! Слід 
виконати наказ нашого раджі.

— Годі теревенити, — сказав другий з 
них, п’яний, і розрубав Ковалану навпіл 
своєю шаблею. Кров ринула з його тіла. 
Ювелір і кати пішли геть. Ювелір дякував 
небу за допомогу, бо саме вранці того дня 
вкрав браслет раджапатні і тепер мав на 
кого звернути цей злочин.

У селищі скотарів одна жінка сказала 
своїй доньці:

— Молоко у глечику не сколочується; 
в очах у худоби сльози; все масло затверд
ло, ягнята похнюпились, корови мукають. 
Що за лихо трапилось, і з ким саме?

Вони вирішили вдатися до звичайного за-

Художник Мурад. Газелі. XVII ст.
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собу, щоб відігнати лихо і звернутись до 
більш високих думок.

— Ми затанцюємо курувай для нашої 
красуні-гості.

І вони почали складний танець. Каннагі 
непокоїлася: чому так довго немає чолові
ка? Ці думки заважали їй слухати пісні й 
дивитися на танці своїх гостинних господа
рів, які зображали епізоди з життя бога 
Крішана', покровителя доярок.

Після танців одна з жінок пішла до річ
ки скупатись, але почула там про Ковалану 
і мерщій повернулась додому. Каннагі, по
бачивши її, заплакала:

— Чому ти мовчиш? Де мій чоловік? Я 
ледве дихаю. Де мій чоловік? Що ти чула 
про нього? Не приховуй од мене нічого.

Жінка сказала:
— Кажуть, він був злодій і вкрав цар

ський браслет, його скарали на смерть.
Каннагі знепритомніла, а отямившись, 

стала нарікати на долю, на цю країну і 
раджу.

— Раджу Панди вважають справедли
вою людиною, а він вчинив несправедли
вість. Хіба мій чоловік — злодій?-т-Вона 
покликала всіх дівчат і жінок і голосно 
звернулася до них: — Хіба міг мій чоловік 
украсти мій власний браслет? О сонячний 
боже! Ти бачиш усе, що діється на цьому 
світі. Хіба мій чоловік — злодій? Відпові
дайте! — владно мовила вона. Постать Кан
нагі неначе зростала на очах, погляд її бли
щав гнівом: — Ось мій браслет, мій другий 
браслет. Вони не змогли заплатити за той,

» К р і ш а и (санскр.), Кршна (Крішна) — одне з 
втілень (апатарів) бога Вішну.

Індо корінфська колона.

Вхід до печери в Канера.

що був у мого чоловіка. Хто ж справжній 
злодій?

У супроводі натовпу співчуваючих Кан
нагі пройшла вулицями міста, вигукуючи 
полум’яні слова. Люди аж здригалися, див
лячись на неї. Хтось привів її до тіла чоло
віка. І, як сказав поет, що створив цей пе
реказ, сонце зайшло за гори, аби спустити 
завісу над трагедією.

Настала ніч. Каннагі тужила:
— Чи справедливо, що ти лежиш отут в 

калюжі крові, а я... а я... Чи є в цьому місті 
жінки, чистота яких стала б на заваді такій 
несправедливості? Чи є в цій країні добрі 
люди, жінки, щиро віддані своїм чоловікам? 
Як може статися така несправедливість 
там, де є хороші люди? Бог покинув це 
місто!

Отак вона тужила над чоловіком, обій
маючи його безживне тіло. Аж раптом він 
заворушився, встав, витер сльози на її об
личчі й прошепотів: «Лишайся тут», а сам 
полинув до неба.

Каннагі вжахнулася:
— Що це діється? Чи не дурить мене 

якийсь злий дух? Де тут правда? — Вона 
побігла до палацу, повторюючи: — Я мушу 
добитися пояснень від самого раджі.

Раджа був з дружиною, коли пролунав 
дзвоник біля брами. Каннагі волала:

— Підіть і розбудіть вашого раджу, який 
приспав своє сумління! Серце його перетво
рилося на граніт. Скажіть йому, що біля 
його брами жінка, яка носить браслет 
вдови.

Воротарі злякались і побігли до раджі:
— О повелителю, якась страшна жінка 

вимагає пустити її до тебе. Може це Калі, 
богиня руйнування?

— Впустіть її,— сказав раджа.
124



Привели Каннагі, й він спитав:
— Хто ти? Чого тобі треба?
— Ти вбив мого чоловіка. Ми прибули 

сюди з Пухара, шукаючи щастя.
— О шановна сестро моя, хіба не мій обо

в’язок скарати злодія?
— У мене вкрали браслет, — пояснила 

раджні. — І його знайшли у твого чоловіка. 
Він збирався продати його.

— Ось другий, візьми його теж, — ска
зала Каннагі. — Всі браслети на світі — 
твої, о раджапатні, дружина того, хто є вті
ленням справедливості. — І вона кинула 
свій браслет на коліна раджні.

Глянувши на нього, раджні сказала:
— Цей браслет теж схожий на мій. Що ж 

це таке — стало вже три браслети?
— Хіба злодій зменшує чи збільшує кіль

кість речей? — спитала Каннагі, гірко по
сміхнувшись. — Той, що ти носиш на лівій 
нозі, не твій. Чи знаєш ти принаймні, що 
брязкає всередині браслета?

Раджні подумала і відповіла:
— Перли... Там усередині перлини.
— Розкрий мій браслет на своїй лівій 

нозі й подивися, що в ньому.
Раджні мовчки простягнула їй браслет. 

Каннагі розкрила його, і звідти посипалися 
блискучі коштовні камені.

Каннагі- байдуже подивилася на них і ви
йшла з палацу, голосно прославляючи свій 
рідний Пухар і згадуючи все хороше, що 
було там за роки її життя, — на противагу 
цьому місту, де процвітає зло. Вона тричі 
обійшла місто, примовляючи:

— Я не дам процвітати цій оселі.
Потім вона роздерла на собі вбрання,

відірвала свою ліву грудь і підкинула її 
вгору. Бог вогню в образі брахмана з блі
дим обличчям виник перед нею і сказав:

— Я знищу це місто за твоїм велінням. 
Та чи є тут хто-небудь, кого б ти хотіла 
помилувати?

— Нехай врятуються тільки невинні, доб
рі, вчені, каліки, діти й німі.

Полум’я вмить охопило місто. Каннагі 
без упину блукала по вулицях. Божествен
ний покровитель міста з квіткою лотоса у 
лівиці й мечем у правиці непомітно піді
йшов до неї ззаду і стиха мовив:

— Благословенна жінко, слухай мої сло
ва. Я розумію твої страждання. За чотир
надцять днів до тебе прийде порятунок.

Каннагі провела ці чотирнадцять днів, 
блукаючи в чеканні. Вона йшла вздовж 
ріки і добралася до північних гір. Кілька 
сільських дівчат купались і бавилися там. 
Вони побачили чудну жінку з однією груд
дю і з першого погляду стали поклонятися 
їй. І тут вони раптом побачили, як з’явився 
її чоловік і взяв її на небо.

Це місце стало священним. Згодом інший 
раджа збудував тут храм і поставив у ньо
му статую Каннагі для прилюдних відправ. 
Вона стала відома як Патні Деві, що 
означає «жона, яка стала богинею».

З англійської переклали 
М. ЛЖ ЯНЧИКОВА та А. КАЛІК

ЗНАЙОМСТВО З ІНДІЙСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ
Тепер уже нікого не здивує 

те, що ці дві назви — Україна 
та Індія — часто стоять поряд. 
Хоч ці дві країни і віддалені на 
тисячі кілометрів одна від одної, 
їх зближують дружні почуття.

Професор Суніті Кумар Чаттер- 
джі, голова Товариства дружби 
Індії з СРСР, який у травні 1964 
року гостював у Києві й брав 
участь у святкуванні 150-ї річ
ниці народження Тараса Шев
ченка, прислав нам листа з роз
повіддю про урочистий вечір, ор
ганізований у Калькутті в липні 
1964 року Індійсько-радянським 
товариством та Західнобенгаль- 
ським комітетом захисту миру.

Головував на ньому пан Ві- 
векананда Мукхерджі, доповідача
ми були пан Суніті Кумар Чат- 
терджі та пан Нірендра їїатх 
Рой. Шевченкові твори читалися 
українською, російською та бен
гальською мовами.

Запрошення на вечір підписали 
Дхарані Госвамі від Індійсько- 
радянського товариства культур
них зв’язків та Кальян Датта від 
Західнобенгальського комітету 
захисту миру.

Отже, переклади Шевченка бен
гальською мовою та доповідь на
шого гостя доктора Суніті Кума
ра Чаттерджі, вченого-компа- 
ративіста та громадського діяча,

яскраво сбідчать про початок 
знайомства широких кіл громад
ськості Індії з українською куль
турою.

Можливо, що сьогодні про Ра- 
біндраната Тхакура (його в нас 
на англійський зразок називають 
Рабіндранатом Тагором) так зна
ють на Україні, як про Тараса 
Шевченка в Індії. До речі, в особі 
обох представників географічно та 
історично далеких націй ми знахо
димо щасливе сполучення талан
тів поета, художника, музи
канта й мислителя — виразника 
найкращих сподівань їх народів 
про вільне життя. І це не випад
кове сполучення, яке дозволяє
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нам порівняти різнобічно обда
рованих бенгальця та українця.

Тарас Шевченко боровся проти 
подвійного утиску: класового — 
з боку феодалів та капіталістів: 
російських, польських, україн
ських, та національного — з боку 
царизму.

Рабіндранат Тагор народився 
того року, коли помер великий 
Кобзар. Він близький нам саме 
своєю боротьбою проти колоніа
лізму, імперіалізму, фашизму в 
усіх його різновидах, бо ця бо
ротьба яскраво відбивалася в йо
го творчості. Досить згадати такі 
його твори, як «Листи з Росії», 
«Захід сонця нашого століття», 
«Коли мій дух був вільний», 
«Криза цивілізації».

Як скрізь у Радянському Сою
зі, так і на Україні читачі зна
ють про «Веди», про- «Махабха- 
рату» та «Рамаяну», про «Пан- 
чатантру» та «Хітопадешу», зна
йомі з драмами Калідаси. Про них 
знають так само, як і про Гомера, 
Есхіла, Софокла, Евріпіда, Арісто- 
фана, Плптона, Арістотеля. Коли 
йдеться про сучасну Індію, кож
ний з нас згадає про Рабіндраната 
Тагора, про Махатму Ганді, Джа- 
вахарлала Неру.

З давньоіндійською літературою 
першими познайомили україн
ських читачів класики україн
ської літератури Іван Франко та 
Леся Українка. Не бувши індо
логами, вони використовували 
переклади пам’яток давньоіндій
ської літератури на європейські 
мови.

Іван Франко переклав два епі
зоди з «Махабхарати» \  Не мен
ше значення для популяризації 
індійської культури на Україні 
мав його «переспів» Маркандея- 
ІІурани, опублікований у збірці «З 
вершин і низин» під назвою 
«Цар і аскет (індійська легенда)» 
з присвятою відомому російсько
му індологові С. І. Щербатському 
(1886— 1942), з яким Франко 
заприятелював у Відні1 2.

Леся Українка переклала 12 
гімнів із «Ріг-Веди» 3.

Роль Івана Франка та Лесі Ук-

1 Індійські легенди. Ману і потоп 
світу. Сунд і Упасунд. Твори, том XV. 
Поетичні переклади. Київ, 1955.

2 Том X. Поезії і поеми.
3 Твори, том. IV. Художні переклади, 

статті. 1884—19ІО, Київ, 1954.

раїнкй в справі ознайомлення 
українського народу з шедевра
ми давньоіндійської літератури 
можна порівняти до ролі В. А. 
Жуковського, який так само ви
користав переклади на європей
ські мови (в основному — на ні
мецьку) для ознайомлення росій
ських читачів з таким шедевром 
давньоіндійської літератури, як 
оповідання про Наля та Дамаян- 
ті з «Махабхарати».

Про розповсюдження «Наля та 
Дамаянті» на Україні свідчить 
той факт, що цей епізод із зміне
ними іменами дійових осіб увій
шов у фольклор. Під час діалек
тологічної експедиції 1958 року 
в селі Кремнівці Володарського 
району Донецької області ми за
писали його від місцевого казкаря 
Петра Будура румейською (крим
сько-грецькою) мовою як казку 
про «Аляс і Даянді». В ній дія 
відбувається на Україні. Це один 
із прикладів того, як твір літера
тури, що вийшов з фольклору, 
згодом повертається назад і слу
жить широким колам народу.

Новий період глибшого озна
йомлення з давньоіндійською лі
тературою та літературами су
часної Індії почався на Україні 
після Великої Жовтневої соціалі
стичної революції. До цього індо
логія була представлена на Укра
їні філологами-санскритологами 
й компаративістами, такими, як 
наприклад 0. 0. Потебня
(1835— 1891), Д. М. Овсянико- 
Куликовський (1853— 1920), 
П. Г. Ріттер (1872— 1939) — у 
Харківському університеті або 
Ф. І. Кнауер, М. Я. Калинович 
(1888— 1949), 0. П. Баранни
ков — у Київському університе
ті.

На післяреволюційний період 
припадають перші переклади з 
оригінальних текстів на україн
ську мову та наукові праці з ін
дології, видані так само україн
ською мовою, П. Г. Ріттера, 
0. П. Баранникова, М. Я. Кали- 
новича та 0. І. Білецького 
(1884— 1961).

Дуже плідним для пожвавлен
ня культурних і зокрема літе
ратурних зв’язків УРСР з Індією 
виявився 1958 рік. По-перше, 
вслід за творами Калідаси в ук
раїнських перекладах з’являю

ться твори новоіндійських літе
ратур: X. А. Аббаса «Завтра на
лежить нам», Мульк Радж Анан
да «Сім літ», Б. Бхаттачарія 
«Той, що сів на тигра», Рабіндра
ната Тагора (Рабіндраната Тхаку- 
ра) «Катастрофа», «Поезії» (пе
реклади М. П. Бажана та інших, 
вступна стаття Л. І. Новиченка) 
та інші.

По-друге, з 1958 року — ро
ку своєї появи — багато пере
кладів новоіндійських прозаїків 
та поетів (переважно з мов ори
гіналів) надрукував журнал 
«Всесвіт».

Сходознавство в галузі філоло
гії представлено в УРСР досить 
скромно. Тільки в двох уні
верситетах нашої республіки чи
таються спеціальні й факульта
тивні курси давньоіндійської мо
ви (в Київському та Львівсько
му).

В 1960 році Львівський уні
верситет видав «Підручник санск
ритської мови» Георга Бюлера 
за російським перекладом його 
(Стокгольм, 1923).

Підвищенню зацікавленості 
широких кіл громадськості на
шої країни індійською культу
рою сприяли виступи індійських 
артистів, виставки індійських 
художників та майстрів приклад
ного мистецтва, виставка індій
ських мініатюр XVII—XVIII сто
літь, лекції відомого індійського 
фізика Чандрасекхара Венката 
Рамана в Київському університе
ті, відвідування України індійсь
кими вченими та громадськими 
діячами.

Слід зазначити також, що за 
останні роки Індійську республі
ку відвідало багато українських 
туристів, і це сприяло дальшому 
культурному зближенню обох на
родів.

Коли професор Суніті Кумар 
Чаттерджі вдруге був у Києві, 
ми подарували йому на згадку 
книгу про мозаїки київської Со
фії. Після повернення до Індії він 
прислав нам чудові репродукції 
фресок Аджянти.

Обмін культурними надбання
ми індійського та українського 
народів служить благородній 
справі розвитку та зміцнення на
шої дружби.

Андрій БІЛЕЦЬКИЙ
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На першій погляд, маленьке поль
ське місто Велічка, поблизу Кракова, 
нічим особливим не відрізняється від 
інших подібних міст країни. Але сюди 
щороку з ’їжджаються сотні тисяч 
туристів. їх  приваблює до себе інша 
Велічка — підземна, що створювала
ся природою і вмілими людськими 
руками протягом багатьох століть і є 
тепер неповторною рідкістю.

Тут розташовані найстаріші поль
ські соляні копальні. Проте із зви
чайних копалень вони вже давно пе
ретворилися на музей, на справжнє 
підземне диво.

Скульптурне зображення старо
винної копальні також виготовлене 

із солі.

Підземний костьол. Все в ньому 
зроблене із солі.

Уявіть собі казкове місто, повністю 
побудоване з яскравих кристалів солі. 
Місто з вулицями і площами, з вели
чезними залами і навіть своїм влас
ним костьолом. Зали і костьол при
крашені численними скульптурами, 
унікальним вівтарем, світильниками 
та іншими оздобами. І все це зроб
лено з одного і того самого матеріа
лу — з кристалів солі.

Мале не щороку відвідувачі під
земного царства милуються тут но
вими творіннями природи і людського 
таланту. Тут тепер є свій кінотеатр 
на 80 місць, а поруч розмістилося 
кафе. Нещодавно обладнано власний 
стадіон і майданчики для гри у во
лейбол та баскетбол.

Кілька років тому польський лікар 
Мечислав Скулімовський відкрив ще 
одну особливість Велічки. Виявляєть
ся, у соляних копальнях природа 
створила сприятливі умови для лі
кування дихальних шляхів людини. 
І під землею було відкрито перший 
санаторій.

Слава підземної Велічки набуває 
щороку все нових яскравих барв, ви
ходячи далеко за межі своєї країни.
Підземні гроти — санаторій.



•  УПРАВИТЕЛЬ З «ВЕЙ- 
ДЕНГОФА» МАРІЯ 
ХАГЛЬ ЗАМОВКЛА НА
ЗАВЖДИ #  ЧОМУ ВИ
ПРАВДАНО ВОРДЕЛЯ І 
ПУДЕЛЬСЬКОГОІ •

СИ ІДИ
Він вражав усіх відвідувачів 

своєю винятковою чемністю і 
послужливістю. Коли підходив до 
столиків, коли віддавав розпоря
дження кельнерам, відчувалося, 
що він, Курт Меллер, управитель 
готелю і ресторану «Вейденгоф», 
добре знає свою справу. І у «Вей- 
дєнгофі» не могли поскаржитися 
на брак клієнтури. Невеликий го
тель з рестораном останнім часом 
процвітав, тут завжди було людно. 
І дехто з конкурентів навіть диву
вався, як можуть його власники 
пропонувати своїм клієнтам послу
ги за порівняно невисоку плату і 
не прогоріти.

Кожний, хто так міркував, не 
міг, звичайно, знати, що готель з 
рестораном «Вейденгоф» на Кен- 
недіалеє, 61, у Франкфурті-на-

Майні не стільки готель і не стіль
ки ресторан, скільки одне з місць, 
де зустрічаються агенти західно
німецької розвідки, так званої 
«Федеральної служби інформа
ції'» — «Бундеснахріхтендінст», або 
скорочено «БНД», очолюваної ві
домим гітлерівським обер-шпигу- 
ном генералом Геленом.

І посада управителя у «Вейден- 
гофі» для Курта Меллера є лише 
ширмою про людське око. На-

Цей удавано чемний і 
люб’язний управитель го
телю Курт Меллер на
справді — вимуштрува- 
ний шпигун, диверсант і 

убивця.

За вивіскою скромного 
готелю «Вейденгоф» хо
вається один з центрів 
шпигунської організації 

Гелена.

справді він один з ватажків шпи
гунської зграї Гелена, керівник ці
лої групи агентів і диверсантів, які 
діяли і діють, головним чином, 
проти Німецької Демократичної 
Республіки.

Про відомство Гелена, головна 
штаб-квартира якого міститься в 
містечку Пуллах, поблизу Мюнхе
на, написано вже дуже багато, але 
увесь час з'являються нові й нові 
дані про масштаби і підступність 
цього центру шпіонажу і дивер
сій. Методи, до яких вдаються 
агенти Гелена, перевершують сво
єю жорстокістю і підступністю на
віть те, що робили гітлерівські ди
версанти. І саме тому, поруч з ко
лишніми гітлерівцями, які станов
лять ядро кадрів відомства Гелена, 
«БНД» увесь час поповнюється 
різними карними елементами, яких 
не переобтяжують жодні норми 
моралі і які не зупиняються пе
ред будь-яким злочином.

Скромний і ввічливий управи
тель з «Вейденгофа» —- саме така 
людина. Курт Меллер, який всім 
видавався просто-таки народже
ним для своєї посади в цьому ма
ленькому готелі, зайнятий у гене
рала Гелена особливою справою: 
він очолює групу вишколених 
агентів, якій доручено викрадати 
громадян НДР. І це становить його 
головне зайняття.

* * *
Чергову операцію мав очолити 

сам управитель «Вейденгофа». 
Йому доручили особисто поїхати 
у Німецьку Демократичну Респуб- 
ліку, щоб викрасти звідти житель
ку містечка Бад-Дюбен, молоду 
дівчину Ельке Кемпф, обплутану 
перед тим тенетами Гелена і вкрай 
залякану його агентами. Одночас
но вирішувалася доля ще одної 
людини — покоївки з «Вейденго
фа», коханки самого пана упра
вителя Марії Хагль.

Для 42-річного Курта, звичайно, 
будь-які норми моралі не мали 
абсолютно ніякого значення. Ко
ристуючись своїм становищем в 
готелі, він примусив вісімнадця
тилітню тоді Марію стати його



коханкою. Потім поступово втяг
нув дівчину в свої шпигунські 
справи. Крок за кроком Марія 
Хагль дізнавалася про справжнє 
лице свого начальника і про 
справжнє призначення «Вейденго- 
фа». Очевидно, дівчина, коли б 
вона навіть і забажала цього, не 
могла вже залишити своє місце 
в цьому страшному готелі.

і от хазяям Меллера і самому 
управителю «Вейденгофа» почало 
здаватися, що Марія Хагль знає 
занадто багато. А у відомстві Ге
лена людину, яка багато знає і 
якій не дуже довіряють, чекає 
одна і та сама доля: ця людина 
повинна замовкнути назавжди.

План цієї подвійної операції був 
дуже простий. Марія має поїхати 
разом із Меллером в Німецьку 
Демократичну Республіку. Там, 
десь у лісі або в якомусь іншому 
відповідному місці з Марією тре
ба буде покінчити, а по її доку
ментах повеонеться вже інша

Чергова жертва *— Марія 
Хагль.

жертва Гелена — Ельке Кемпф 
з Бад-Дюбена...

Допомагати в цій операції мали 
три інші агенти, Курт Вордель, 
Клаус Лінднер і іоахім Пудель- 
ський, резиденцією яких був За
хідний Берлін.

Поїздка Курта Меллера в Ні
мецьку Демократичну Республіку 
була справою цілком звичайною. 
Адже чимало жителів ФРН їздять 
в НДР — як комерсанти, туристи, 
до своїх родичів, навіть, щоб від

відати могили рідних і близьких. 
Саме цим часто користуються 
шпигуни і диверсанти Гелена, і не 
раз уже органи державної безпе
ки НДР ловили на гарячому по
дібних «комерсантів» і «туристів». 
Курт Меллер, напевне, надіявся 
на свій досвід, гадав, що про цю 
чергову операцію ніхто не ді
знається.

Почалося готування до поїздки. 
Найважливішою частиною цієї під
готовки була зміна зовнішності 
Марії Хагль. Треба ж було зро
бити її хоч трохи схожою на Ельке 
Кемпф. І Марія, яка, очевидно, 
нічого ще не підозрівала, погоди
лася з думкою свого полюбовни
ка, що їй слід змінити зачіску. До
свідчений перукар, який був зв'я
заний з Меллером і виконував 
уже подібні завдання, за наданою 
в його розпорядження фотогра
фією Ельке Кемпф, зробив Марії 
нову зачіску.

А через місяць Хагль замовкла 
назавжди. Це сталося в лісі по
близу шосе, між Лейпцігом і Бад- 
Дюбеном. Саме тут був знайде
ний труп невідомої молодої жінки 
без жодного документа чи будь- 
якого клаптика паперу, по якому 
можна було б встановити особу 
вбитої.

* * *
Але черговий злочин агентів 

Гелена було розкрито. Коли на
родна поліція НДР зайнялася роз
слідуванням, їй скоро вдалося схо
пити одного з учасників цього зло
чину — Клауса Лінднера. А потім 
органи державної безпеки Німе
цької Демократичної Республіки 
розплутали й увесь клубок.

Прибулий в НДР на своєму ав
томобілі під виглядом комерсан
та Курт Меллер разом з Марією 
Хагль зустрічався із своїми по
мічниками, їздив у Лейпціг та в 
інші міста, щоб заплутати сліди. 
А в лісі, на шосе між Лейпцігом 
і Бад-Дюбеном, Меллер здійснив 
свій задум — убив дівчину і ви
кинув її з машини, попередньо 
забравши у неї всі документи і 
папери.

Після того, як на спеціально 
скликаній в демократичному Бер
ліні прес-конференції було розго
лошено всю цю історію, власті 
Західного Берліна, очевидно, для 
того, щоб заспокоїти обурену 
громадськість, притягли до судо
вої відповідальності Курта Борде
ля і іоахіма Пудельського. Однак 
їх обвинувачували не в участі в 
убивстві, а лише в «сприянні неза
конному перевозу людей через 
кордон». До речі, на суді вияви-

Злочинці під крилом за- 
хідноберлінських влас
тей — Курт Вордель І 

Іоахім Пудельський.

лося, що обидва обвинувачені 
свою діяльність як шпигуни і ди
версанти Гелена спритно сполуча
ли з контрабандною торгівлею 
наркотиками та іншими подібними 
справами.

Західноберлінський суд прису
див Борделя і Пудельського до 
незначного строку тюремного 
ув'язнення. Але ось що сталося 
після того.

Добре відомо, що Західний Бер
лін ніколи не був і не є частиною 
ФРН, отже, судові власті Бонна 
не мають ніякого права втручати
ся в рішення західноберлінських 
судів. Однак федеральний суд у 
Карлсруе переглянув вирок, ви
несений Борделю і Пудельському, 
скасував його і повністю виправ
дав обох бандитів із зграї Гелена.

Як потім виявилося, самі захід- 
ноберлінські власті, зокрема полі- 
цай-президент Західного Берліна 
Дюнзінг, приклали свою руку до 
цієї справи. Просто сам Дюнзінг 
із своїм поліцейським апаратом 
тісно зв'язаний з відомством Ге
лена, знав про все, що робили 
Вордель з компанією і навіть 
сприяв їхній злочинній діяльності. 
Це не дивно, якщо нагадати, що 
Західний Берлін є одним із голов
них опорних пунктів «БНД» в його 
шпигунській і диверсійній діяль
ності проти Німецької Демокра
тичної Республіки.

Курт Меллер поки що уникнув 
відповідальності за вчинений ним 
новий злочин. Він так само про
довжує свою уявну невинну діяль
ність в ролі чемного і послужли
вого управителя «Вейденгофа». 
Власті ФРН навіть і не звернули 
увагу на все, що було надруко
вано з цього приводу в німецькій 
демократичній пресі. Адже влада 
відомства Гелена в боннській дер
жаві є такою великою, що його 
агенти почуваються тут, як риба у 
воді.
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МАЗЕРЕЛЬ ІЛЮСТРУЄ 
«КОМУНІСТИЧНИЙ МАНІФЕСТ»

АНГЛІЯ
Останнім часом англійські театри все частіше звертаються до російської класики, не лише драматургічної, а й оперної.Нещодавно лондонське телебачення показало виставу опери Чайковського «Євгеній Онєгін» за участю молодих англійських співаків. Особливо відзначає преса виконавиць жіночих партій — Тетяни (Маргарет Прайс) 

та. Ольги (Івонн Мінтон).
Франс Мазерель. Ілюстрації до «Комуністичного Маніфесту».

Проілюструвати «Комуністичний 
маніфест» К. Маркса і Ф . Енгельса, 
викласти мовою образотворчого ми
стецтва геніальний зміст безсмерт
ного програмного документу кому
нізму — це надзвичайно складне й 
відповідальне завдання здійснив 
Франс Мазерель, всесвітньовідомий 
бельгійський художник.

Три дереворити, які ми тут вмі- 
щуємо>— частина нового циклу тво
рів художника. Вони ілюструють та

кі важливі положення «Комуністич
ного маніфесту»: міжнародна солі
дарність трудящих стає силою, здат- 
ною перетворити світ; капіталізм 
приречений на загибель; на зміну 
капіталізму прийде нове суспільство 
без експлуатації людини.

Перше видання «Комуністичного 
маніфесту» з ілюстраціями Франса 
Мазереля вийде німецькою мовою 
в Німецькій Демократичній Респуб
ліці, у видавництві «Дітц-ферлаг».

ю в іл е й  п о ета

Сцена з телевізійної поста
новки «Євгенія Онєгіна».

Нещодавно польська громад
ськість урочисто відзначила шістде
сятиліття з дня народження і соро
каріччя творчої діяльності відомого 
поета і прозаїка Станіслава Ришар- 
да Добровольського. Перша збірка 
його віршів «Прощання з Фермопі
лами» вийшла ще 1929 року.

В творах Добровольського вираз
но бринять громадські мотиви.

В розмові з кореспондентом га

зети «Експрес вєчорни» С. Р. До- 
бровольський розповів:

«Варшава та П історія зробили 
мене поетом, хоч я народився і ви
ріс на Повіслі. Мій батько був учас
ником революції 1905 року.

Надзвичайно важливу роль у моє
му житті відіграло знайомство з 
видатним польським поетом Влади
славом Броневським, а також з ак
тором Леоном Шіллером. Останньо
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му я присвятив поетичну драму 
«Варшавські ранки», а також, на йо
го прохання, під час окупації напи
сав для підпільного театру п’єсу 
«Спартак».

Вже кілька років я виношую сю
жет своєї нової п’єси — політичної 
комедії «Принцеса Кунігунда», дія 
якої відбувається в наші дні і в ча
си середньовіччя у Шльонську.

Найближчим часом у видавництві

«ПІВ» з’явиться томик моїх нових 
поезій під назвою «Перш ніж ста
неться», у «Чительнику» вийде збір
ка «Вірші і поеми»; під загальною 
назвою «Червоні» буде видано 
«Варшавську карманьйолу» та «Пет
ра та Анну».

Зараз я закінчую роман з життя 
варшавської робітничої родини, який 
буде до деякої міри автобіографіч
ним».

ІСТОРІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

* * -*)
Кореспондент англійського журналу «Плейз енд плейере» Майкл Біллінгтон відвідав своєрідний театральний заклад, про який він детально розповідає читачам. Це дитяча акторська школа, вихованців якої ан

глійські театри часто запрошують для участі в тій чи іншій виставі.Школа «Італіа Конті» міститься в Лондоні, в ній навчаються понад шістдесят дітей шкільного віку. З оди
надцяти років маленькі актори регулярно виступа
ють на сцені»З школи «Італіа Конті» вийшли такі відомі англійські актори, як Ноель Кауард, Герм іона Джінголд, Ен- тоні Ньюлі та інші.

Видавництво Чехословацької Ака
демії наук випустило в 1966 році 
перший том «Історії французької лі
тератури XIX і XX стст,».

Книга підготовлена колективом 
авторів під керівництвом професора 
Празького університету Яна Фішера.

Цей том обіймає період з 1789 
по 1870 рік. Видання, затверджене 
Міністерством освіти ЧССР як під
ручник для вищої школи, становить 
значну наукову цінність. Після ба
гатотомної «Історії французької лі
тератури», здійсненої Інститутом сві
тової літератури ім. Горького АН 
СРСР, це перша спроба вчених кра
їн соціалістичного табору написати 
марксистський курс історії францу
зької літератури на підставі грун
товних оригінальних досліджень.

У великій праці чеських літерату
рознавців висвітлено творчість не 
лише французьких класиків, а й 
менш відомих письменників, пред
ставників різних демократичних лі
тературних течій, які розширюють 
уявлення про літературний процес 
цієї країни. Тут можна знайти спе
ціальні розділи про літературу 
Французької революції 1789— 
1794 рр., про революційну поезію 
1830—1840 рр., про реалістичний на
рис часів Липневої монархії, сто
рінки, присвячені таким забутим 
романтикам-бунтарям, як Петрюс 
Борель, таким памфлетистам опози
ційного напрямку, як Поль-Луї 
Кур’є, Клод Тільє і т. д.

Обкладинка першого тома «Історії 
французької літератури XIX і 

XX ст ст.».

Перший том «Історії французької 
літератури» чеською мовою — по
мітне явище в прогресивному ро
манському літературознавстві.

БЕЛЬГІЯ
Режисер Патрік Леду зняв короткометражний фільм «Агамемнон» за трагедією Есхіла. Фільм прикметник 

тим, що трагедія виконується на фоні сучасної декорації акторами на котурнах і у великих античних масках. Глядач не бачить облич, а чує тільки голоси.

БРАЗІЛІЯ
«Вихід у світ кожного нового твору нашого Жоржі Амаду — подія в бразіл ь- ській літературі. Поява його роману «Донья Флор та два її  чоловіки» — подія особливо радісна». Такими словами літературний оглядач 

газети «Жорнал до Бразіл» завершує свою статтю про новий твір Жоржі Амаду.«Донья Флор та два її  чоловіки», на думку критика, відкриває ще одну грань блискучого таланту видатного бразільського письменника. Жоржі Амаду виступає в цьому творі як тонкий сатирик.Автор з уїдливим сарказмом зображує бразіл ьське міщанство, віддаючи всі свої симпатії робітничому люду країни, створює яскраву картину життя сучасного бразільського суспільства.

ПРОТИ ЖОРСТОКОСТІ
Англійська письменниця Памела 

Хенсфорд Джонсон, відома радян
ському читачеві як автор перекла
деного у нас роману «Крістіна», не
щодавно виступила в новому для 
себе жанрі документальної повісті.

У  видавництві «Макміллан» ви
йшла книга Хенсфорд Джонсон 
«Про розпусту», в якій письменни

ця дає глибокий психологічний ана
ліз жорстокому вбивству двох дітей 
та сімнадцятирічного юнака кримі
нальними злочинцями Гайндлі та 
Брейді.

Памела Хенсфорд Джонсон звину
вачує англійські видавництва, а та
кож радіо і телебачення в тому, 
що вони своєю продукцією вихову-

ІТАЛІЯ
Режисер Діно Різі, постановник відомих фільмів «Хліб, любов і...», «Бідні, але 

красиві», «Життя не легке» тощо, розпочав зйомки нового фільму «Тигр». У голодній ролі в цій стрічці виступить ВІтторІо Гассман, один з найпопулярніших
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італійських акторів, улюбленець римської театральної публіки.
У «Тигрі» Гассман зіграє свою шістдесят першу роль.«Працювати з Вітторіо Гассманом, — розповідає 

режисер Різі, — велика насолода. Цей актор завжди шукає щось нове. Створені ним образи не схожі один на одний, вони вельми правдиві й темпераментні.У моєму новому фільмі «Тигр» — гострій сатиричній комедії, спрямованій 
проти міщанства й святенництва, Гассман гратиме головну роль — батька двох дорослих дітей, до якого 
приходить запізніле кохання. Мені хотілося б, щоб «Тигр» був не просто ще одним фільмом, а сторінкою з життя звичайного італійця, і тому я зупинив свій вибір на Гассмані».

ють морально сґіустОшОних недо
людків, закликають до розпусти, 
знецінюють людське життя, культи
вують жорстокість.

«Письменниця виступає не лише 
проти зливи порнографічної літера
тури, яка останнім часом посіла 
чільне місце на полицях наших кни
гарень, — пише рецензент газети 
«Морнінг стар». — її  твір спрямо
ваний також проти так званої «пор
нографії вищої якості», яка стала 
модною і в інтелектуальних сферах, 
тобто проти «Театру жорстокості» 
та інших проявів безідейності, при
таманних, за виразом Памели Хенс- 
форд Джонсон, «нашому Бридкому 
Суспільству».

Памела Хенсфорд Джонсон.

ВДАЛИЙ СТАРТ

ПОЛЬЩА
В країні існує багато му

зеїв класиків польської літератури: Стефана Жером- ського, Генрика Сенкевича, Болеслава Пруса, Марії Ко- нопніцької, Зигмунда Кра- синського, Владислава Бро- невського, Я на Каспровича, 
Константи-ільдефонса Гал- чинського.Нещодавно було відкрито ще один музей Генрика Сенкевича на батьківщині письменника у Волі-Окшей- ській; в Любліні відкриває
ться музей Юзефа Чехови- ча.

№ Ж *
«Були з нами» — так називається книжка, присвячена діяльності радянських партизанів на польських землях, що вийшла друком 

у видавництві «Ксьонжка і вєдза».
Збірка упорядкована співробітниками Інституту історії партії при ЦК ПОРП та колишнім учасником партизанської боротьби Станіславом Вронським — начальником розвідки в з'єднанні ім. Олександра Невського, яким командував майор Віктор Карасьов.
У книжці «Були з нами» зібрані спогади й документальні матеріали, частина з яких друкується вперше.Кореспондент журналу 

«Польський огляд» називає збірку дуже цінною книжкою з історії польсько-pa- І  
дянського братерства.

На думку кінокритика Данчо Хит- 
рова, для сьогоднішньої болгарської 
кінематографії характерні три голов
ні риси: більшість фільмів знімають 
дебютанти, домінують екранізації ві
домих літературних творів, значно 
скоротився строк виробництва філь
мів.

Режисерський дует колишніх кіно
документалістів Лади Бояджієвої та 
Януша Вазова працює над першим 
художнім фільмом «Повернення». 
Це розповідь про болгарських бій- 
ців-антифашистів. Тема — не нова, 
але режисери прагнуть розв’язати 
її, уникнувши шаблону. Доля п’ятьох

*  *  Сі:

П’ять років тому в автомобільній катастрофі загинув Анджей Мунк — один з кращих польських кінорежисерів. Тридцятидев’яти- 
річний митець за роки своєї праці в кіно створив кілька 
короткометражних та п'ять художніх стрічок: «Блакит
ний хрест», «Людина на реях», «Ероїка», «Шість перевтілень Я на Пищика» та «Пасажирка».Величезний успіх випав 
на долю останнього, неза- Кадр із фільму JL Бояджієвої та Я. Вазова «Повернення»*
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антифашистів — це п'ять різних 
шляхів, що ведуть до героїзму.

«Шибіл» — нова робота ветерана 
болгарського кіно режисера Заха
рів Жданова. Це екранізація опові
дання відомого письменника Йорда
на Йовкова.

«Я вже давно хотів перенести на 
екран це оповідання* цю легенду 
про кохання, яке розбійника пере
творило на захисника скривдже
них, — сказав режисер. — Голов
ну роль я доручив Петру Стабаку. 
У новому фільмі він має відтворити 
складний образ людини, що на пер
ший погляд здається примітивною, а 
потім вражає тонкістю й делікатні
стю своєї натури».

Павел Вежинов — один з найкра
щих сучасних болгарських письмен
ників. За його сценарієм молодий 
режисер Любомир Шарланджієв 
знімає фільм «Пахощі мигдалю».

«Це історія одного запізнілого ко
хання, — каже режисер. — Мені б 
дуже хотілося, щоб фільм став хви
люючою розповіддю про людське 
щастя».

Режисер Антон Маринович ство
рює пригодницький фільм «Небез
печний політ».

Никола Коробов розпочав роботу 
над кінорозповіддю про життя і ді
яльність великого поета і револю
ціонера Христо Ботева. Фільм на
зиватиметься «Живе він, живе!».

вершеного фільму Мунка — «Пасажирка», знятого за однойменним твором письменниці Зоф’ї Посмиш. Він демонструвався на екранах двадцяти країн світу.
У п’яту річницю загибелі Анджея Мунка у Варшаві 

було відкрито виставку, що ілюструвала творчий шлях режисера.

РУМУНІЯ
Бухарестський кінотиж- невик «Сінема» опублікував наслідки анкети, запропонованої кінокритиками для визначення найкращих вітчизняних фільмів року. Загальне визнання завоювала картина молодого режисера Луціана Пінтіліє «Неділя, о шостій ранку» — талановита розповідь про юнака і дівчину, що стають на шлях боротьби з фашизмом.

ФІЛМ -ДІАЛОГ
Новий французький фільм «Музи

ка» створено двома літераторами — 
письменником Полем Себаном та 
драматургом Маргеріт Дюра. Фільм 
побудовано виключно на діалозі. Це 
розмова подружжя, яке приїхало до 
міста Евра, щоб там розлучити
ся. Роль чоловіка виконує відо
мий французький актор Робер Ос- 
сейн, його дружини — актриса Дель
фін Сейріг. Подружжя зупиняється в 
еврському готелі і, чекаючи про
цедури розлучення, веде нескінченну 
розмову, згадуючи своє колишнє по
дружнє життя, спільних знайомих і 
друзів. Чоловік, очевидно, ще кохає 
свою дружину, бо і напередодні роз
лучення продовжує ревнувати її.

Рецензент французького тижневика 
«Франс нувель» порівнює «Музику» 
з фільмом Алена Рене «Хіросіма, 
моя любов», сценарій якого теж пи
сала Маргеріт Дюра. На відміну від 
«Хіросіми», «Музика» торкається суго 
особистих проблем, мало пов'язаних 
з громадським життям країни.

Особливо відзначає рецензент ак
торський талант виконавців «Музики», 
які протягом всього фільму (по суті, 
фільму-діалогу) тримають глядача в 
напруженні, змушують з неослабним 
інтересом ловити кожне слово роз
мови. Дельфін Сейріг в фільмі «Музика».

США
ГГєр Селінджер з 1959 року виконував обов’язки керівника прес-служби БілогоЙому і був правою рукою жона Фітцжеральда Кенне- ді — аж до трагічної загибелі президента.
Написана П. Селінджером книга «З КеннедІ» не містить сенсацій, вільна від кон’юнктурних міркувань. Селінджер розповідає лише про те, що він бачив і чув. Вірогідність розповіді, ком

петентність автора привертають до книги Селінджера загальну увагу. Книга «З Кеннеді» перекладена вже на французьку, японську, італійську, іспанську, німецьку, шведську і датську мови.

УГОРЩИНА
У театральному житті Будапешта нещодавно відбулись дві визначні події — прем’єра спектаклів «Торквато Тассо» Гете та «Слідство» П. Вейсса. Рецензенти відзначають успіх обох вистав.

ЖОРЖ САДУЛЬ ПРО АРАГОНА
Задум серії «Сьогоднішні поети» 

виник в окупованій Франції і нале
жить літераторам, що брали участь 
у русі Опору. Перша книга була 
присвячена творчості Поля Елюара. 
Нині вийшов друком сто п'ятдесят 
дев’ятий номер цієї серії — збірка 
поезій Луї Арагона. Передмову до 
неї написав друг поета Жорж Са-

дуль. Пліч-о-пліч вони пройшли не
легкий шлях. Разом захоплювалися 
сюрреалізмом, разом вирушили в 
надзвичайно важливу для обох по
дорож до Радянського Союзу на
прикінці 1930 року. Нарешті, Садуль 
був одним з найближчих помічників 
і співробітників Арагона у народже
ній рухом Опору «Леттр франсез».

ФІНЛЯНДІЯ
Фінські читачі познайомилися з новим романом молодого письменника Арі Коскінена «Дірка в світі». Автор, корінний житель Хельсінкі, чудово знає своє місто, його атмосферу, інтереси та настрої його жителів.В своєму новому романі, який являє собою широке соціальне полотно, Арі Кос-
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кінен простежує долю кількох дрібнобуржуазних родин, що оселилися колись 
на околиці Хельсінкі, а тепер, внаслідок розбудови 
столиці, опинилися майже в центрі. Пафос твору спрямований проти фінського міщанства.

і*  *  ж

Фінський «ІнтімІ театр» нещодавно вшанував провідну комедійну актрису трупи Лізу Туомі з нагоди двадцятип’ятиріччя її сценічної діяльності.Семирічною дівчинкою Лі- за почала вчитися 8 балетній школі, а незабаром уже виступала на сцені театру музичної комедії, де провідним актором був її батько.Щирість, життєрадісність 
творчої манери Туомі привернули до неї увагу глядачів і критиків.За двадцять п’ять років Ліза Туомі зіграла багато різних ролей у класичних і сучасних музичних коме
діях. „— Я охоче грала б у кожній новій комедії, та, на жаль, справжні комедії народжуються не часто, — каже актриса. — Фінська публіка дуже різна, — розповідає вона далі. — На півночі якось особливо люблять комедію, тут В М ІЮ Т Ь  сміятись. 
СЗволайці сидять тихо, дивляться спокійно і раптом вибухають реготом. А от глядачі в Тампере майже не 
сміються. От і напиши комедію на всі смаки...

«Шістдесят п’ять сторінок перед
мови Жоржа Садуля,— пише «Юма- 
ніте-Діманш»,— знайомлять нас з 
Арагоном — таким, якого автор 
добре знає, і, розповідаючи про 
задум і появу Арагонових творів, 
відомих тепер тисячам людей, він до
помагає читачеві подивитися на світ 
очима поета».

Дуже вдало добрано тексти збір
ки. Представлені всі етапи творчості

цього видатного майстра слова — у 
всьому їхньому багатстві й різнома
нітності. Крім уже відомих віршів 
і поем, до книжки ввійшли твори, 
які не видавалися досі, зокрема 
поезії, написані з нагоди останньої 
паризької художньої виставки. Роз
думи про поезію — раціоналістична 
і пристрасна водночас арагонівська 
публіцистика — доповнюють цей 
надзвичайно цікавий том популярної 
серії.

НОВА СТРІЧКА ГОДАРА
На прохання кореспондента газе- розповідає Жан-Люк Годар,— я ім-

ти «Леттр франсез» Жан-Люк Годар провізував під час зйомок. Але це
розповів про свій новий фільм «Од- не означає, що я імпровізую свої

ФРАНЦІЯ

В паризькому Народному театрі пісні виступила з новою програмою відома французька співачка Катрін Со- важ. Вона виконувала пісні Арагона, Мак-Орлана, Марі Ноель, Ферре, Леклерка, Вейля, Брехта.Парижан чарує не тільки приємний голос співачки, але й її надзвичайно виразна манера виконання, дивовижний талант перевтілення.
Найвибагливіші критики високо оцінюють у пресі виступи Катрін Соваж.

Марина Владі в новому фільмі Года^а.

на МИ дві речі, які відомі мені про 
неї», що нещодавно вийшов на 
екрани столиці Франції.

«Вона» у фільмі Годара — це па
ризька околиця, район новобудов. 
Режисер розповідає про все, що ба
чить: нові будинки і квартири,
крамниці й магазини, вуличний рух, 
книгарні й книжки, передачі теле
бачення тощо. Але паризька око
лиця — це насамперед люди, про
сті французи, які й стали героями 
нового фільму.

«Я не мав готового сценарію,—

фільми в процесі зйомки. Ні, я 
створюю їх спочатку в думці, коли 
сплю, снідаю, читаю або ж роз
мовляю з вами. Мій новий фільм 
знято в документальному жанрі. В 
ньому йдеться про життя паризьких 
новобудов».

Герої фільму Годара — перехожі, 
автомобілісти й велосипедисти, пе
рукарі, старі й діти. Грають у ньому 
й професійні актори і серед них — 
відома французька актриса, росіянка 
за походженням, Марина Владі.

ОПЕРА АЛАНА БУША
Співає Катрін Соваж.

Англійський композитор Алан Буш рення опери «Гвіана Джонні» («Зби- 
так розповідає про історію ство- рачі цукрової тростини»):
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«Два роки тому мені довелося по
бувати в Британській Гвіані — цій 
давній англійській колонії. Те, що 
я там побачив, глибоко вразило ме
не. Я відчув, що, як англійський 
громадянин, теж винен у страждан
нях народу Британської Гвіани. І я 
вирішив спокутувати свою провину, 
написавши оперний твір про бороть
бу народу цієї колонії за своє ви
зволення, за людські права. Хай цей 
твір буде виявом моїх щирих сим
патій до людей Гвіани, до їхньої 
справедливої боротьби».

Нещодавно ця опера вийшла на 
сцени багатьох театрів світу.

Головні герої її  —. дівчина Су- 
мінтра та її коханий Джонні. Зміст 
опери — це, власне, історія їхнього 
кохання, історія зворушлива і сум
на, бо доля героїв нерозривно по
в’язана з долею уярмленого наро
ду, за щастя якого вони борються.

Критика вітала оперу Алана Буша 
як нове досягнення талановитого 
композитора. Алан Буш широко ви
користав у ній фольклорні мелодії.

СШВЕЦЬ КРАЇНИ КАЛІПСО
Острів Тринідад — батьківщина та

лановитого і самобутнього поета Ен- 
тоні Ла-Роуза. В творчості Ла-Роуза 
відбилися і трагічне минуле його 
батьківщини — до недавнього часу 
англійської колонії, — і революційні 
настрої, навіяні подіями на сусідній 
Кубі.

Талант 38-річного поета формував

ся в політичній боротьбі, він сам на
зиває себе «поетом протесту».

Велика кількість його творів при
свячена революції на Кубі. Поет за- 
кликає наслідувати приклад кубин
ського народу.

Поезії Ентоні Ла-Роуза мають зде
більшого форму каліпсо — народних 
пісень.

ХЛОПЧИК ІЗ ЗЕЛЕНИМ в о л о с с я м

Паризький худ відхилив позов нащадків маркіза де Сада, які звинуватили Петера Вейсса, автора ті’єси «Переслідування і вбивство Жан- Поля Марата, представлені 
пацієнтами Шератонської божевільні під керівництвом маркіза де Сада», в образі пам’яті їхнього предка. Суд вирішив, що ім'я історичної 
особи можна вживати в назві літературного твору в разі, якщо з цієї назви видно, що йдеться саме про особу історичну.Скорочену ж назву п’єси, 
яку вживають тепер у світовій пресі — «Марат/Сад», — суд визнав «неприпустимою», оскільки з неї не видно, що в творі йдеться про історичні події.

Тепло сприйняла французька критика новий фільм режисера Жака ДемІ «Панночки з Рошфора». Радянському глядачеві знайомий фільм цього режисера «Шербурзькі парасольки».Як пише кореспондент тижневика «Леттр франсез»* 
це «перша справжня французька музична комедія, що відрізняється як від колишньої оперети, так 4 від американських фільмів цього типу».

Хлопчик із зеленим волоссям — 
це Літер Фрай, герой фільму аме
риканського режисера Джозефа Лу
зі. Цей фільм завдав режисерові 
чимало неприємностей, викликавши 
гнів офіційної Америки.

«По суті, це філософська казка,— 
зауважує рецензент «Юманіте-Ді- 
манш»,— така, яку міг би написати 
Вольтер, коли б у нього в руках 
була кінокамера, а не гусяче перо».

Пітер, сирота, під час війни бать
ки його загинули. Але одного дня 
всі злигодні й поневіряння лиши
лися позаду: хлопчина знайшов при
тулок у доброго чоловіка, літнього

співака з  кафешантану. Пітер нази
ває його дідусем. 1 ось раптом у 
житті малого Пітера трапляється не
щастя. Одного ранку він проки
дається із зеленим волоссям...

Хлопчик стає «бридким каченям» 
у маленькому містечку американ
ського Середнього Заходу. Він від
різняється від інших, він не «сто
процентний» — так само як ті, що 
мають чорну або жовту шкіру; от
же, з нього можна і слід знуща
тися. Його цькують діти, які вчора 
ще були його товаришами.

Фільм сприймається як палкий 
протест проти расизму й насильства.

У Цюріху відбулася прем’єра п’єси Фрідріха Дюрренматта «Анабаптисти». Це сценічна розповідь про групу анабаптистів з вестфаль- 
ського міста Мюнстер, які чотири століття тому вирішили створити ідеально справедливе суспільство, 
але в боротьбі за владу зрадили власні мрії.Цікаво відзначити, що це не новий твір драматурга, а докладна переробка його п’єси «В святому письмі сказано...», прем’єра якої відбулася двадцять років тому в Драматичному театрі 
Цюріха. Деякі епізоди з цієї п’єси автор повністю переніс у текст «Анабапти
стів».

ЯПОНІЯ

Дія фільму японського
режисера Коно І сі кави «Помста актора» відбувається 1830 року. Герой фільму — професійний актор 
театру «Кабукі», виконавець жіночих ролей. Фільм розповідає про його кохання до молодої глядачки, яка часто відвідує вистави за його участю, та про перемогу його над трьома суперниками. Роль головного героя виконує в фільміВ Казуо Хасечава, молодої ?жінки — актриса Аяко Ва- 
као.
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СПОГАДИ

ХАЛТУРНИЦІ
ПРИЇЗД

В зім'ятому костюмі, тремтячи від хо
лоду я зійшла о шостій ранку з поїзда на 
невеликій станції. На щастя, готель неда
леко від вокзалу, п'ять хвилин —  і там.

Я добре знаю цей готель. Коли я була 
тут востаннє?.. Мабуть, років зо два тому. 
Не треба думати, що з цим містом мене 
зв'язує щось особливе. Звичайно, в певно
му розумінні зв'язує, але не більше, ніж 
з усіма іншими містами й містечками на
шої країни.

Я належу до великої групи естрадних 
акторів, які відомі також під привабливим 
прізвиськом халтурників.

Про всяк випадок треба, мабуть, пояс
нити, що таке халтура. Отже, в первинно
му, буквальному значенні слово «халту
ра» означає додаткову роботу, що вико
нується лише для заробітку і не дає нія
кої естетичної втіхи. Наприклад, коли 
оперний співак після Мусоргського біжить 
до кав'ярні і, червоніючи від сорому, ви
конує там «Тірітомбу». Або письменник- 
сатирик, відшмагавши на сторінках літера
турного журналу пережитки, подається на 
сцену Залу Конгресу і викаблучується там 
перед публікою. Або коли драматичний 
актор щодня з гордістю грає п'єси Брех
та, а в Міжнародний жіночий день соро
м'язливо —  скетч Гродзенської. Це і є 
халтура. А точніше —  халтура у вузькому 
розумінні.

Що ж до людей, котрі постійно працю
ють на естраді і для яких виконання 
«Тірітомби» і навіть скетча Гродзен
ської —  основна робота, —■ ці люди нази
вають халтурою кожен випадковий виступ 
після зборів, на виїздах тощо, незалежно 
від свого ставлення до них,

Малюнки Л. З а г о р с ь к о г о

Отже, цього осіннього, холодного сві
танку я приземлилася в невеличкім місті, 
яке я знала не краще й не гірше за будь- 
який інший населений пункт, де є при
наймні Будинок культури.

Ох, які знайомі мені ці ранки в чужих 
містах.,. Приїздиш звичайно о тій порі, 
коли люди нашої професії, як правило, 
ще міцно сплять. На вокзалі юрми людей, 
що приїздять на роботу, на вулицях чим
раз густішає потік робітників, жінки, що 
тягнуть до ясел сонну малечу, гуркочуть 
дедалі більше переповнені трамваї. (Там, 
де вони є).

На вулицях рух, щоправда особливий: 
не галасливий, не активний, не гомінкий, як 
удень. Ні, зараз поспішають мовчки. Не 
роздивляються на всі боки, як тоді, коли 
повертаються з роботи. Зараз кожен ще 
несе в собі свій домашній затишок, свої 
сни. Викурюють першу сигарету, кашля
ють, спльовують і мовчки біжать далі. Це 
внизу, на вулиці. А вгорі —  тихі, завішені, 
ще нічні вікна.

Перекладаю чемодан у другу руку. На
че й неважкий, а відчувається. За рогом 
сірий будинок готелю. Востаннє я зупиня
лась у ньому, коли ми приїздили сюди на 
два дні; на другий день Фогг застудився. 
Лікар заборонив йому навіть розмовляти. 
Мецьо, підморгнувши нам, прошепотів: 
«Єсть, пане доктор», а ввечері співав на 
біс сім пісень.

Ви дивуєтесь, що я це пам'ятаю? А мо
же, думаєте, що я брешу? Процитую ури
вок з фейлетону Антоні Слонімського:

«Одного разу подзвонив до мене з го
телю якийсь давній знайомий, котрий при
їхав з Америки. Я його не пам'ятав. Він 
нагадав мені, що перед війною ми грали в 
бридж у Гельневського. Назвав своє прі-
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звище. Я не пам'ятав. Нарешті він каже; 
«Я вам нагадаю. Вони грали шлема в пі
ках, а я не вийшов з бубнової дами». «А,
*— сказав я, —  ну, звичайно, пам'ятаю! Як 
ся маєте?» —  Того шлема ми грали двад
цять шість років тому, але пам'ять картя
ра —  то щось особливе».

Пам'ять халтурника так само.
Заходжу до готелю —  конторка портьє 

мусить бути ліворуч, у маленькій дерев'я
ній будці, що нагадує сповідальню.

Так і є.
Чи хто-небудь із вас коли звертав увагу 

на запахи готелю? На те, як пахне готель 
ранком, коли в повітрі ще не плавають 
пахощі ресторану? Легко сказати: «заду
ха», але в такому разі, чому нові готелі 
теж мають цей запах? «Цей запах» —  це, 
звичайно, не точне визначення. Готелі пах
нуть по-різному, залежно від категорії. 
Тим запахам можна було б дати назви, як 
мають назви різні парфуми фірми Гер
лен: «Міцуко» пахне зовсім інакше, ніж 
«Блакитна пора», але настрій, коли можна 
так сказати, вони мають однаковий. Так 
само і з готелями. У готелях типу «Брі
столь», «Варшава» один запах, у «Вокзаль
ний», «Забже» інший, ще інший у «Ексце- 
льсіор», «Легніца», але основа запаху 
завжди залишається одна й та сама.

Підходжу до сповідальні.
—  День добрий, пане. Я Гродзенська, у 

вас замовлено номер на одну особу.
Навіщо я це сказала! Довголітній до

свід підвів, очевидно, я ще не зовсім про
кинулась. Звісно, він зрозумів, як потрі
бен мені окремий номер. Тим часом у за
мовленні йшлося саме про окремий, воно 
було прийняте —  отже, кімнату мені за
безпечено. А тепер доведеться витрима
ти довгу дискусію.

—  Вільних номерів на одне місце нема. 
У нас є місце в номері десятому, там жін
ка. Вона ще спить, ви постукайте у двері.

Ну, звичайно. Так мені й треба.
—  Але ж замовлення було прийняте.
—  Прийняте. Ви маєте місце.
—  Але ж було ясно сказано: окремий 

номер.
—  Нема.
—  Ви приймали замовлення?
—  Не я.
—  А хто?
—  Не знаю.
—  Покличте адміністратора.
—  Адміністратора немає.
—  А коли він буде?
—  Не знаю.
—  Мені конче треба його бачити!
—  Посидьте і почекайте.
Після такої пропозиції, о шостій ранку,

людина звичайно м'якшає, і з неї можна 
ліпити все, що хочеш. Вона може вибира
ти —  або номер на дві особи за відповід
ну плату, або одноразовий податок пор
тьє. Якщо за готель платить установа, клі
єнт вибирає двомісний номер. Якщо ж 
платити треба самому, вважає за краще 
заплатити півсотні портьє —  дешевше ви
ходить.

Але я не з таких.
—  Прошу з'єднати мене телефоном з 

Міськрадою (з Комітетом воєводства, з 
головним редактором міської газети, з 
товаришем Ковальським, з директором 
головкому. Залежить від фантазії, бо все 
одно я нікого з них не знаю, це просто 
контрманевр).

Портьє кидає на мене швидкий погляд.
—  Рано ще, установи не працюють.
—  Я почекаю. Прошу подзвонити рівно

0 дев'ятій.
Сідаю. Виймаю з сумочки книжку. Чи

таю. Хвилина мовчання. Поєдинок нервів.
—  Пробачте, пані. Якщо ви не хочете 

мати сусідки, то у мене є вільний номер на 
дві особи.

Розколовся.
—  Дякую. Я замовила номер на одну 

особу.
Тиша. Противник рипить стільцем. Ки

даю погляд в його бік. Наші очі зустріча
ються. Так. Він розколовся. Принаймні ви
раз фізіономії вже не такий нахабний. 
Що ж, можна полегшити йому відступ.

Закриваю книжку і прямую до нього, 
кажу доброзичливо й приязно:

—  Я дуже стомилася в дорозі. Може, 
випадково у вас є замовлена, але ще не 
зайнята кімната, то я б тим часом поспала 
там, хоч кілька годин.

Така кімната безумовно є, замовлена, 
звичайно, якимсь іноземцем, котрий ще 
не приїхав. Ще не приїхав і вже не приїде 
з тієї простої причини, що ця кімната була 
залишена для мене.

Беру ключа, усміхаючись кажу «дякую», 
він чемно вклоняється. Дивимось одне на 
одного відвертим, спокійним поглядом 
людей, які багато одне про одного знають
1 багато одне одному вибачили.

Беру чемодан, піднімаюся на другий по
верх. Вигуки портьє, такі як : «Бой, багаж 
в чотирнадцятий» або: «Йозефе, прошу 
занести пані чемодан», ще трапляються в 
п’єсах з життя вищих сфер, іноді їх ще 
можна почути в деяких готелях найвищої 
категорії. В нормальному ж польському 
готелі сам тягаєш свої бебехи по сходах, 
незалежно від того, якої ти статі, віку та 
яка вага багажу.
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Мене, на щастя, ця проблема не хви
лює. Я здавна мандрую з таким багажем, 
котрий можу затягти куди завгодно без 
чиєїсь ласки.

Коли вже я сказала «без чиєїсь ласки», 
то мушу зробити тут ліричний відступ, так 
би мовити, відступ у відступі. Чи звернули 
ви увагу, до якої міри ми в нашій країні 
залежим від доброго серця, співчуття, чи 
власних уподобань осіб, професією і обо
в'язком яких є обслуговування населен
ня? &

Наприклад, здавалося б, що, коли я сі
даю в таксі, наші взаємини з шофером 
мають грунтуватися на принципі —  «на
лежна послуга за належні гроші»; якщо я 
не надто чутлива особа, то мене зовсім 
не обходить психічний стан шофера, його 
матеріальне становище, а також наміри на 
найближче майбутнє, те, голодний він за
раз чи мучиться від спраги, його можливі 
невдачі в сфері сердечній, родинній, чи 
службовій. Дуже добре, коли все це мене 
цікавить, але це можливо лише в тому 
разі, якщо я маю добре серце. У нас же 
те, чи поїде таксі, що його я зупинила, на 
Жолібуж, вирішує не моя готовість спла
тити належну суму, а всі ті перелічені ви
ще чинники, з яких складається настрій 
людини, котра є господарем у даному 
таксі.

Власне кажучи, в цьому є щось високе.
Гроші у нас ще не дають права вимага

ти послуг, які передбачаються за дану 
суму. Грішми ми щонайбільше можемо 
віддячити шоферові за те, що він погодив
ся їхати, продавщицю за те, що вона, пі
сля внутрішньої боротьби, стягне товар з 
полиці, пралю за те, що змилується і по
годиться випрати вашу білизну, слюса
ря —  що він полагодить бачок в туалеті.

В цьому, безперечно, звучить якась гу
манна нота.

—  Чи не могла б я попросити пана...
—  Може, пані буде така люб'язна...
—  Якби пан був такий ласкавий...
—  Коли б пані захотіла бути такою до

брою...
Це не благання жебрака, що колись був 

великою персоною, а тепер, переборю
ючи свою гордість, несміливо простягає 
руку по милостиню. Це навіть не прохання 
безпомічної бабусі перевести її на другий 
бік вулиці. Це просто скиглення осіб, які 
потребують оплачуваних послуг.

Дехто каже, що люди знахабніли, що ми 
невиховані, грубі. Судять про нас з пове
дінки на вулиці, в черзі, в кіно. А приди
віться до тої баберії, котра хвилину тому 
роздавала в трамваї штурхани і прокльо
ни, придивіться, прошу вас, як за якихось 
п'ять хвилин після цього вона запобігає

перед шевцем: «мій дорогий, якби пан ла
скаво погодився», як піддобрюється до 
офіціантки: «бідна пані мусить працювати 
в таких жахливих умовах, тут така заду
ха... чи не можу я попросити чашечку 
кави..;»

О, повірте мені, варто потрудитись, 
щоб побачити, якими ми вміємо бути ввіч
ливими, делікатними, чуйними.

Те, що в повсякденному житYi ми зале
жимо від чиєїсь ласки, —  незважаючи на 
тугий гаманець, привабливість чи високе 
становище, —  повірте мені, має велике 
виховне значення.

Отже, вірна своїм принципам, я потяг
ла свій чемодан на другий поверх. Розди
вилась навкруги. Кімната № 14. Ну звичай
но. Вікнами на вулицю.

Сноби завжди просять кімнату з вікна
ми на вулицю, бо це вважається мод
ним. Справді, у всіх готелях найдорожчі 
номери містяться на другому поверсі, і 
вікна їх виходять на вулицю. Підозрюю, 
що за цим криється бажання будівельни
ків виправити соціальну несправедливість. 
«Нехай цей тип подавиться своїми гріш
ми, —  мабуть, думають вони, —  нехай йо
му цілу ніч дзвонять під вікнами трамваї, 
гуркочуть автомобілі та мотоцикли (тре
ба пам'ятати, що найкращі готелі розта
шовані на гомінких центральних вулицях), 
нехай йому першу половину ночі грає 
джаз із ресторану, а другу верещать п'яні, 
що виходять з ресторану». Але не треба 
думати, що будівельники такі вже злі лю
ди, бо потім вони, напевне, міркують так: 
«А люди скромні або не дуже заможні 
дістануть найкращі кімнати, тихі, з одним 
вікном у двір, і там вони зможуть добре 
відпочити».

Щоб підтвердити свою думку, наведу 
такий приклад.

В Бидгощі є дуже пристойний готель 
«Під орлом». Ми приїхали туди страшен
но стомлені після кількох ночей, проведе
них у поїздах (ввечері вистава, після ви
стави виїзд). Між іншим, наші афіші ча
сом запрошували глядачів на «Вечір са
тири об 11 годині ранку».

Оскільки я була єдиною жінкою в гру
пі, мені, як завжди, вручили ключ від най
кращого номера. Мене мали б одразу на
сторожити якісь дивні посмішки на облич
чях моїх досвідченіших колег, але це дія
лось у ту пору мого життя, коли я ще над 
усе цінувала репрезентацію.

Перший погляд, яким я окинула кімна
ту, багато що мені пояснив. Це був вели
кий круглий зал. Посередині стояв рояль, 
поряд ліжко, а кругом вікна. Шість чи 
дванадцять —  вже не пам'ятаю. Вікна не 
завішені, а знадвору на рівні вікон —  ву
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личні ліхтарі, що заливали мій зал яскра- 
вим світлом. Я лягла в освітлене рефлекс 
торами ліжко, уявляючи собі, що граю 
пікантну сцену з якоїсь бульварної коме
дії або смерть Дездемони.

Ця скляна башта, що височіла в центрі 
Бидгощі, нагадувала морський маяк серед 
розбурханої стихії. Трамваї дзвонили, ма
шини сигналили, веселі перехожі співали, 
і кожний звук голосно відлунював у моє
му залі. Я вжила всіх можливих заходів: 
напхала у вуха вати, обв'язала голову тов
стим трико, зверху поклала подушку, а 
тоді ще й натягла ковдру. Так я витримала 
до третьої ночі. Більше не змогла.

Накинувши на піжаму пальто, з накру
ченим на бігуді волоссям, з намазаним 
кремом обличчям, я в розпачі збігла 
вниз до портьє.

—  Благаю вас, пане...
—  Добре, добре. Ви, певне, з одинад

цятого! —  втомлено перебив мене пор
тьє.—  Є тиха кімната, але дуже темна, в 
мансарді. Власне кажучи, це службова 
кімната...

Вони, здається, завжди тримають ту 
кімнату напоготові.

...І цим разом мій номер виходив вікна
ми на вулицю, як я вже побачила з розта
шування кімнат у коридорі. Поставила че
модан, підбігла до вікна й широко розчи
нила його. Я не буду вам докладно опису
вати специфічні запахи в кімнаті готелю, 
подумайте самі, чому дома можна висиді
ти цілу добу із зачиненими вікнами, а в 
готелі неможливо. Може, я надто часто 
пропоную вам подумати? Певно, ви не для 
того берете до рук мої книжки, адже для 
цього існують інші твори. Але ви можете 
не думати, все одно ніхто не перевірить, 
думали ви чи ні, адже ви бачите напис на 
табличці: «Не ходити по траві» і ходите, 
написано «Не курити», а ви курите, і коли 
побачите «Витирайте ноги», то не витирає
те. Тож коли я написала «подумайте», ви 
напевне не будете думати.

Отже, нема нічого дивного, що насам
перед я відчинила вікно, і нічого дивного, 
що друге, що я зробила —  це зачинила 
його. З протилежного боку вулиці розмі
стився гараж. Так, тепер я це згадала.

В кожному місті халтурник щось запа
м'ятовує. В цьому місті я запам'ятала га
раж навпроти готелю.

То був не звичайний гараж. Важко на
віть повірити, що в цьому скромному мі
стечку може бути така грандіозна за 
масштабами будівля. Схоже на те, що 
якийсь місцевий патріот вимріяв гараж, 
який своїми розмірами перевершив би усі 
хвалені варшавські новобудови. Мабуть,

він розпалив самолюбство батьків міста, 
і таким чином з'явився отой гараж.

Може, це було так, а може, інакше,—  в 
кожному разі, навпроти мого вікна роївся 
весь механізований транспорт, зареєстро
ваний у тій місцевості.

Я тихо зітхнула і лягла в ліжко у повній 
амуніції —  з трико і подушкою на голові. 
За якийсь час грюкіт возів, що їхали по 
вибоїстому брукові, свистки, гуркіт поїздів 
на недалекому вокзалі, змішалися з га
ражним гармидером, і я поволі почала 
відпливати в тихий світ своїх думок.

Цього разу я приїхала сюди не на кон
церти. Це була цілком приватна подорож, 
навіть дуже приватна. Приїхала я, аби зу
стрітися з... але це знову довга історія.

Коли б я назвала цю повість «Сон літ
ньої ночі» або «Проминуло з вітром» 1, 
то мала б право заглибитися в романтич
не минуле, яке становило б ядро опові
дання.

Особа, з якою я мала сьогодні зустріти
ся, в далекі шкільні роки чекала на мене 
після уроків і тягала мій портфель. Ос
кільки стать цієї особи вже не становить 
для вас таємниці, зручніше буде називати 
її в чоловічому роді. Отже, він чекав на 
мене після уроків і тягав мій портфель. 
Але я тоді до нестями була закохана в 
нашого учителя гімнастики. Коли ж терпе
ливість мого вірного товариша вже брала 
гору над байдужістю вчителя, серце Ка
роля, не дочекавшись взаємності, впало 
до ніг якоїсь заміжньої дами. Кілька тиж
нів я болісно переживала втрату, а коли 
мене трохи втішив один хлопець, що саме 
склав екзамени на атестат зрілості, Ка
роль знову шалів за мною, покинувши 
свою даму.

І так у нас було завжди.
Протягом років навчання і всіляких од

ружень ми то сходились, то розходились, 
то офіційно заручувались, то розривали 
заручини, то оповіщали знайомих npG 
день свого шлюбу, то навіть не віталися, 
коли зустрічались на вулиці. В перервах 
між шлюбами з третіми особами знов на
мірялися побратись, але завжди щось ста
вало нам на перешкоді.

Аж до кінця війни наші шляхи раз у раз 
перехрещувалися то в драматичний, то в 
комічний спосіб. Після війни Кароль опи
нився в далекій країні, де нарешті осів і 
заснував родину. Подібна доля спіткала й 
мене. Від того часу наші стосунки обме^ 
жувались нерегулярною передачею при
вітів, повідомленнями про народження 
дітей та пересиланням —  при нагоді —  
дрібних сувенірів. Цього вистачало, аби

1 Мені сказали, начебто хтось колись уже вживав 
цих заголовків. Але я вважаю, що такий збіг у літера
турі допустимий.

139



«
а

а
|в

відчувати, що ми ще якось існуємо один 
для одного.

ОтжЪ, коли б я назвала цю повість «Сон 
літньої ночі» або «Проминуло з віт
ром»,— ви тепер бачите, які то хороші і 
влучні заголовки, —  тож, коли б я її так 
назвала, то побудувала б цікаво закруче
ний (правда ж?) сюжет оповідання про 
мене й Кароля, дозволила б собі цілу низ
ку ліричних відступів, і перед вами роз
горнулася б цікава й потрібна психологіч
на повість з недалекого минулого. Вона 
б обіймала передвоєнні роки, а також ро
ки війни, і її б вихваляли як філософський 
твір, в основі якого лежить історія кохан
ня двох людей.

Можливо, що за цією повістю було б 
навіть створено фільм, у якому Кароль 
був би передовим студентом, а я наївною 
дівчиною, яка дозріла в полум'ї болісних 
випробувань. Кароля грав би Лапіцький, 
а мене —  чергова вісімнадцятилітня де
бютантка з самодіяльності.

На жаль, коли я вже дала книжці заго
ловок «Спогади халтурниці», то автома
тично відрізала собі всі ці можливості. 
Якщо навіть хтось це і екранізує, в чому я 
сумніваюсь, то Кароля гратиме Фієвсь- 
кий, а мене Димша, переодягнений на 
жінку.

Та незалежно від того, в якій літера
турній формі я закінчу історію нашого по
бачення, давно вже слід повернутися до 
нинішнього часу і пояснити, що кілька 
днів тому я отримала від Кароля листа, 
який був надісланий саме з цього міста.

Оскільки я сховала його на спомин, най
простіше буде прочитати його:

«Моя люба! Трапилася нагода приїхати 
сюди, щоб провідати своїх родичів. Не 
хотів сповіщати це тобі передчасно, бо, 
по-перше, до останньої хвилини не був 
певний, чи таки приїду, а, по-друге,—  і це 
найважливіше,—  не хотів тебе ні до чого 
зобов'язувати. Пробуду тут тижнів зо два. 
До Варшави не приїду. У мене там уже 
нікого немає, нової Варшави не знаю, і 
не дуже мені хочеться тиждень до неї 
звикати, щоб потім протягом кількох ро
ків одвикати.

Я кажу, що не маю там нікого, крім те
бе, а ти приїдеш сюди, хоч на кілька го
дин, якщо хочеш побачити твого, як зав
жди, Кароля.

Р. S. Нехай тебе не дивує пишномов
ний стиль листа. Викаблучуюсь від звору
шення, що побачу тебе. Мабуть, скажеш, 
що це дурість».

Я не відповіла. Вирішила зробити йому 
сюрприз і просто приїхати. Адреса і те
лефон родичів, у яких він зупинився, були 
зазначені в листі.

Ось як сталося, що, з великими трудно

щами викроївши два вільних дні, я сіла 
в поїзд і якнайприватнішим чином опини
лась у цьому місті.

Сподіваюсь, тепер вам ясно, як справді 
хотіла я виспатися. Мабуть, ніхто не буде 
мене переконувати, що після шістнадцяти 
років розлуки можна показати чоловіку, 
який тебе колись кохав, невиспану, зім'яту 
фізіономію.

Я все вирахувала. Було ще зарано дзво
нити до чужих людей, отже, я мала час, 
щоб відпочити і забезпечити собі при
стойний вигляд.

Незважаючи на всю цю замороку, я, 
мабуть, міцно заснула, бо прокинулась 
тільки тоді, коли покоївка з грюкотом по
ставила відро біля мого ліжка.

—  Що... що трапилось?! —  закричала я, 
зриваючи з голови подушку.

—  А що могло трапитись? —  здивува
лася покоївка. —  Нічого не трапилось. Я 
прийшла прибирати.

—  Але я ще хочу спати.
—  Пів на во-сьму! —  обурено сказала 

вона, викручуючи ганчірку.
—  Я тільки-но лягла. Прошу прийти 

пізніше.
—  Я прибираю зараз. Пізніше прихо

дить моя зміна.
—  Але мене це не обходить!
—  Вас це не обходить, а мене обхо

дить!
Вона має рацію. Я нервую і роблю по

милку за помилкою.
Існують три групи інституцій, в яких 

стороння особа має право відчиняти зам
кнені на ключ двері: в'язниця, психіатрич
на лікарня і деякі польські готелі.

Між сьомою і восьмою ранку вас бу
дить скрегіт ключа в замку, і до кімнати, 
не постукавши, входить людина, котру ви 
бачите перший раз в житті. Це півбіди, 
коли в номері ви самі, а коли... але не бу
демо дратувати уяву молоді.

В усякому разі, я гадаю, що яка б кар
тина не постала перед очима покоївки в 
такій ситуації, вона б почала прибирати, 
хіба що залишивши на потім опоряджен
ня ліжка.

Я почала з другого боку.
—  Прошу вас, залиште це. Я сама на

веду тут порядок.
Покоївка недовірливо глянула на мене, 

але відступила, бурмочучи собі під ніс:
—  Авжеж, наведе порядок. А потім ці

лий день тут буде брудно, і я буду винна.
І вийшла, грюкнувши дверима.
В кімнаті було страшенно душно. Я від

чинила вікно. Двоє веселих шоферів як
раз виводили з гаража вантажні машини, 
гучно сигналячи то поодинці, то разом, і 
голосно реготали, втішаючись із свого 
жарту. Я швидко зачинила вікно й лягла.
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Мені треба було обміркувати ще одну, 
дуже важливу проблему: як одягтися, 
йдучи на це перше побачення. Якщо я 
надіну сукню з яскравої картатої тканини, 
він може запідозрити, що я корчу з себе 
підлітка. Якщо темний костюм, то поду
має, що я вже стара баба.

Нема чого сміятися. Я чудово розумі
ла, що він так само боїться побачити ме
не, як я його.

Я розуміла, що мої зусилля наївні і не
продуктивні. Я добре пам'ятаю одну да
му, котра все життя присвятила консерву
ванню своєї зовнішності. Казали, що вона 
ніколи не сміється і не вимовляє літери 
«і», щоб уникнути зморщок. Дехто навіть 
додавав, що вона спить в холодильнику. 
І справді, коли їй було сімдесят дев'ять 
років, їй можна було дати щонайбільше 
сімдесят вісім.

Порушена мною тема, можливо, пробу
дить у декотрих читачок надію, що я при
нагідно признаюсь, скільки років мені. 
Аякже І Це можна робити тоді, коли є чим 
похвалитись,— якщо тобі двадцять, або ж 
сімдесят п'ять. В моєму випадку нема ні 
того, ні другого, і тому я принципово ні
чого не скажу. Яку я матиму користь, як
що та чи інша читачка, побачивши дату 
мого народження, скрикне: «Що таке? 
Вона вже така стара? Ніколи б не подума
ла». Або ще гірше: «Що таке? Вона ще 
така молода? Ніколи б не подумала».

Щодо Кароля, то ця проблема не існу
вала, бо він знав дату мого народження 
краще за мене. Я стільки разів протягом 
мого неспокійного життя мусила з різних 
причин або додавати, або зменшувати со
бі роки, що, кажучи щиро, не знаю точно, 
скільки мені насправді. А Кароль знає, і 
навіть дуже точно. Адже ми були знайомі 
ще тоді, коли на запитання: «Скільки вам 
років?», я відповідала: «Через три місяці 
буде п'ятнадцять».

Чому ж я так серйозно обдумувала свій 
костюм і зачіску? Незалежно від того, що 
на мені буде —  сутана чи купальник, він, 
уздрівши мене, вигукне:

—  Але ж ти зовсім не змінилась!
А я, вражено придивляючись до лису

ватого, підстаркуватого чоловіка, скажу:
—  А ти!.. Такий як був!
Мені ще ніколи не довелося бачити, 

щоб двоє людей поважного віку, котрі зу
стрілися по багаторічній розлуці, кинули
ся одне одному в обійми з вигуками:

—  Як ти постаріла, це жахливо, впізна
ти не можна!

—  А ти?.. В найкошмарнішому сні не 
бачила нічого подібного!

Незважаючи на все це, я вирішила наді
ти яскраву сукню і спокійно заснула.

ДЕНЬ У ЦЬОМУ МІСТІ
Я підхопилася з ліжка. Подушка впала 

на підлогу, а трико злізло з голови на 
шию.

Під вікном агресивно завивав клаксон.
Я глянула на годинника. Десять! Про

спала... Кароль міг вийти з дому.
Готель був не з тих, де є телефони в 

номерах. Я щось накинула на себе й по
бігла вниз.

За дві хвилини я дізналась, що Кароль 
поїхав провідати якихось тіток і поверне
ться ще сьогодні, а найпізніше завтра.

Я розлютилася. У нас із ним завжди 
все не по-людськи. Я гадала, що за ці ші
стнадцять років злі чари розвіялись, а тим 
часом —  маєте!

Нічого не вдієш. Єдине, що я могла 
зробити —  це чекати.

Перспектива невесела, але я звикла 
блукати по чужих містах. Попереду зви
чайний день «на виїзді» і навіть кращий, 
ніж звичайно, бо не був отруєний дум
ками про вечірній виступ.

Ми любимо нашу професію. Я певна, 
що кожен із нас відчув би себе глибоко 
нещасним, якби вже ніколи не зміг вийти 
на естраду. А тим часом те, що ви відчу
ваєте перед виступом, навряд чи можна 
назвати приємним відчуттям.

Коли я стою за кулісами перед виходом 
на сцену, мене завжди мучать одні й ті 
самі думки: нащо це мені? Нащо мені це 
калатання серця, ця паралізована щелепа, 
цей клубок у горлі, ця огидна млість. Не
минуча, як смерть, наближається хвили
на, коли я вийду на сцену в поганій сукні, 
з потворною зачіскою, з пустотою в голо
ві, не пам'ятаючи свого, взагалі фатально 
препоганого, тексту.

Звичайно, я перебільшую.
Вищезмальований стан буває або 

на прем'єрах, або на особливо відпові
дальних концертах. Але дещо з того від
чуваєш перед кожним, буквально кожним 
виступом.

На щастя, у нас, стріляних горобців, це 
триває тільки до моменту виходу на 
сцену.

Мені розповідали, що значно гірша 
пригода трапилася з одним молодим ак
тором, котрий мав розпочати свою теат
ральну кар'єру в епізоді з історичної 
п'єси.

Король зі своїм почтом бенкетує, не 
знаючи, що насувається лихо. Наш дебю
тант мав вбігти захеканий і, звівши дух, 
крикнути: «Мій король, ворог біля бра
ми!»
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Ця роль небагата на текст, проте важ
лива, бо без цього повідомлення нема 
чого деїлі грати.

Молодик, випхнутий помічником режи
сера, вискочив, щоправда, на сцену вчас
но, дуже задиханий (дихати, так, дихати 
він міг), але від хвилювання йому одібра
ло мову. Король і придворні відсувають 
індиків з пап'є-маше, відставляють бляша
ні келихи, сидять і вичікувально дивляться 
на молодого чоловіка, котрий стоїть і ди
хає. Король покашлює, придворні дивля
ться, адепт дихає, а час минає.

Здавалось, катастрофа неминуча, і тре
ба давати завісу, коли король заверещав:

—  Ну, і що ж із тим ворогом, хай йому 
біс?

—  Під брамою! —  радісно закричав 
молодик, і ситуацію було врятовано.

От що може наробити хвилювання пе
ред виступом.

Однак треба вертатися до оповідання.
Я встигла вже збігати в молочний бар 

трохи перекусити, повернулася до готелю 
і знову зателефонувала Каролеві.

—  Ні, ще не повернувся. Прошу, хай 
пані подзвонить пізніше. Що ви, це нам 
зовсім не заважає.

—  Дякую. То я собі дозволю десь за 
годинку потурбувати вас іще раз. В уся
кому разі, коли він повернеться, прошу, 
хай зразу ж подзвонить до готелю. Спа
сибі.

Сідаю з газетою в холі. Буду чекати 
дзвінка. Кароль може приїхати кожної 
хвилини, а я ж тут тільки для того, щоб 
із ним побачитись.

Газета нудна. Кидаю її. Минуло лише 
десять хвилин... Я, мабуть, лопну зі злості, 
якщо сидітиму тут ще. А що коли Кароль 
повернеться тільки завтра? Вирішую вийти 
в місто.

Залишаю портьє розпорядження і йду.
Від готелю звертаю праворуч на голов

ну вулицю. Тут багато магазинів.
Продовольчий магазин. Останнім часом 

у Варшаві не було вівсяних пластівців. 
Купую кіло. І в ту хвилину, коли одержую 
здачу з рук сонної продавщиці, проймаю
ся раптом певністю, що саме зараз Ка
роль телефонує до готелю.

Кидаю в торбинку пачки з пластівцями і 
вибігаю з магазину, не чекаючи, поки ме
ланхолійна продавщиця порахує здачу. 
Біжу, мов несамовита, позначаючи свій 
шлях вівсяними пластівцями.

Як я могла вийти з готелю, треба було 
сидіти й чекати!

За сто метрів від готелю чую, що мене 
хтось доганяє. Чоловіча рука хапає мене 
під руку. З моїх уст вилітає короткий 
зойк.

—  Хіба це красиво тікати від старих 
друзів? —  чую я.

Мені робиться млосно. Якусь мить 
стою, мов заклякла. Боюсь озирнутись. 
Потім поволі обертаюся. Переді мною 
стоїть тип, прізвище котрого я ніколи не 
можу запам'ятати і котрого я здибую 
приблизно раз на три роки, завжди, коли 
буваю в цьому місті. Колись він жив у 
Варшаві, ходив до акторського клубу і 
знав усіх. Потім переїхав сюди й через 
свій надто товариський характер став гро
зою для всіх халтурників, які опинялися 
тут із примхи долі. «Пан Казьо». Так, це 
був пан Казьо, і ніяке чудо не могло змі
нити цього факту.

Він стояв переді мною, радісно усміхав
ся і стискав обидві мої руки, трясучи за
разом торбинку з моїми покупками, з 
якої м'яко вилітали поодинокі вівсяні 
пластівці.

—  Як приємно зустріти вас на нашому 
скромному брукові! Що привело сюди 
нашу дорогу артистку, коли можна до
відатись? Дурне питання, чи не так? Що 
ж могло привести таку особу до такого 
міста, як не бажання розважити нас, бід
них провінціалів!

—  Мені дуже приємно вас бачити, але 
прошу на мене не гніватись, я поспішаю 
на важливе побачення, певно, ми ще зу
стрінемося з вами протягом дня.

—  О, ні! Я не пущу шановну пані саму. 
Побачення, мабуть, у готелі, я бачив, як 
дорога пані бігла. Я піду з вами, понесу 
пакунки, як же так, у нас гості самі пакун
ків не тягають!

Він видер у мене торбинку, кінцями 
пальців галантно взяв мене під лікоть і 
побіг поруч мене, не перестаючи всіляко 
виражати радість з приводу нашої зуст
річі. В готелі я без духу підбігла до 
портьє.

—  Мені дзвонили?
—  Та хтось наче дзвонив.
—  Мені?
—  Може, і вам. Не знаю.
—  Але ж я просила, казала вам!
—  Кожен пожилець щось каже. По

жильців багато, а я один. Якби я все брав 
до серця, то давно б уже інфаркт нажив 
собі.

—  Я просила, щоб пан записав.
—  Це інша річ. Коли хто просить запи

сати, то я записую. На те й сиджу тут.
—  То перевірте.
—  Зараз перевірю. На те я й записую, 

щоб перевіряти. Вам мали подзвонити 
сьогодні?

—  Так. Мабуть, тільки що дзвонили.
—  Тільки що ніхто не дзвонив. Але хви

лин десять тому хтось дзвонив.
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“  І що він сказав?
—  Нічого не сказав. Спитав тільки, чи 

є якийсь Банашевський. Навіть сказав «то
вариш Банашевський».

—  А мені, чи мені не дзвонили?
«— Вам ні, тільки тому Банашевському, 

а такого в нас нема. Не раз буває, що лю
дина назве готель, а потім не зупиниться 
там, тільки всім голову морочить.

—  Чи ви напевно знаєте, що мені ніхто 
не дзвонив?

—  Напевно людина знає тільки те, що 
вона помре. Але якби до пані дзвонили, 
то я б сказав, що дзвонили.

Я плюхнулась на той самий стілець, 
з якого втекла годину тому. Тепер я вирі
шила чекати.

—  Дорога пані дозволить, щоб я сидів 
з нею? —  озвався пан Казьо, про існуван
ня якого я зовсім забула.

Присунув до мене стілець і сів на вівся
ні пластівці, які поклав туди раніше.

—  Не хочу бути неделікатним, але, зда
ється, шановна пані чекає на важливу те
лефонну розмову.

—  Ви вгадали.
—  Не стільки вгадав, скільки підслухав, 

хочете ви сказати. Що зробиш! Той щас
ливець, дзвінка від якого ви так чекаєте, 
не підозрює навіть, що, ув'язнивши пані, 
якщо можна так сказати, тим самим дав 
мені змогу поговорити з нашою улюбле
ною артисткою.

—  Дуже вам вдячна, але прошу мене 
не титулувати.

—  Чи не означає це, що я маю право 
називати вас просто пані Стефанія. Хоч 
би з огляду на наше довголітнє знайом
ство?

—  Прошу, як вам зручніше.
— Так от, дорога пані Стефаніє, ви на

віть не уявляєте собі, як це приємно зу
стріти когось із такої близької і водночас 
далекої столиці. Я давно вже не був у 
Варшаві, чи то правда, що Камінські розі
йшлися?

—  Я не знаю Камінських.
—  Ну як то, ви повинні їх знати! Ка

мінський, той, що мав ті історії з жінками, 
не пам'ятаєте?

—  Ні.
Задзвонив телефон. Портьє взяв тру

бку.
—  Слухаю. Готель. Хто? Кажіть вираз

ніше прізвище. Як? Ага. Почекайте хви
линку, зараз покличу.

Він повернувся до мене й спитав:
—  Пані, ви чекаєте дзвінка?
—  Так, так.
Я підбігла.
—  Як ваше прізвище?
—  Гродзенська.

—  Ні, в такому разі, це не до вас.
Я повернулась на стілець.
—- Отже, про того Камінського,—  вів 

далі пан Казьо. —  Цікавий тип. Після війни 
він повернувся в Польщу і почув, що 
його дружина загинула під час повстання. 
Він оженився вдруге, і уявіть собі, дорога 
пані, якось, нічого не передчуваючи, про
гулюється він із своєю другою жінкою і 
раптом зустрічає свою першу жінку з яки
мось суб'єктом. З'ясувалось, що це її 
другий чоловік, з котрим вона одружила
ся, коли почула, що її перший чоло
вік, тобто Камінський, загинув. Поки що 
все нормально, чи не так?

—  Цілком.
—  А вийшло не цілком, бо тим часом 

перша дружина другого чоловіка першої 
дружини Камінського повернулася з 
концтабору, хоч уже давно було офіцій
но повідомлено про її смерть. Той суб'єкт 
вирішив, що його обов'язок повернутися 
до неї, таким чином, його друга, а Ка
мінського перша жінка, з свого боку, ви
рішила повернутися до Камінського, кот
рий уже встиг мати дитину зі своєю дру
гою жінкою. Що ви думаєте про таку 
ситуацію?

—  Думаю, що вона незручна.
—  Дорога пані завжди влучно вислов

люється. Безперечно, ситуація, в якій він 
опинився, не була зручна. Але несподіва
но перший чоловік його другої жінки, 
льотчик, котрий начебто загинув в Англії, 
сповістив, що він повертається. Здавалося 
б, усе закінчується добре: друга жінка Ка
мінського вертається до свого першого 
чоловіка-льотчика, отже, перша його жін
ка може повернутися до Камінського, 
звільняючи в такий спосіб місце у свого 
другого чоловіка для його першої дружи
ни, тієї, що з табору.

Мене мимоволі зацікавила ця історія.
—  А як же діти від усіх цих шлюбів?
—  Діти то дурниці. У бабусь. Гірше, що 

всі до всіх повернулися.
—  Гірше?
—  Гірше, бо кожний,-— чи кожна,—  з 

них кохав свого другого супутника життя, 
а до першого повернувся з почуття обо
в'язку. Уявляєте собі ті подружжя?!

—  Ну що ж, нормальні драми, спричи
нені так званими правилами пристойності.

Пан Казьо не зрозумів.
—  Пробачте, що?
—  Нічого, я кажу, що це жахливо.
—  Безумовно. Жахливо, це дуже влуч

но сказано. Оце і є історія Камінського. 
Здорово, га? Переважив обов'язок над 
почуттями. А тепер, кажуть, Камінський 
розлучається, чи вже розлучився.

—  Одначе! З тією дружиною, до якої 
повернувся з обов'язку?
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—  Що ви! Ту він уже давно покинув! 
Із зовсім іншою.

Я відчула, що з мене вже цілком до
сить товариства пана Казьо. Щоправда, я 
була йому вдячна за те, що він допоміг 
мені згаяти частину дня, а також оцінити 
самотність. Я почала міркувати, як його 
здихатись, знаючи, що здихатися пана 
Казьо не так легко.

Але все влаштовувалося просто, бо пан 
Казьо глянув на годинника.

—  Що, вже початок першої? —  скрик
нув він. —  Але ж як летить час у товари
стві дорогої пані! А втім, нічого дивного, 
ви так цікаво розповідаєте. На жаль, я 
мушу повернутися до своєї установи.

Він підвівся, обтрусив із себе вівсяні 
пластівці і почав тиснути мені руки.

—  Не прощаюсь, дорога пані, кажу 
тільки до побачення. Щоправда, я вас 
бачитиму, а ви мене ні, але я певен, що 
після концерту ми ще зустрінемось.

—  Але ж я тут не виступатиму, я при
їхала в особистих справах.

Пан Казьо посварився пальцем:
—  Ви хочете, щоб це був сюрприз. Га

разд, я нікому навіть не писну. Отже, до 
вечора.

Пан Казьо, згинаючись в уклонах і 
задкуючи, виповз на вулицю.

Я залишилась сама.
Як дикий осел, я стрибнула до теле

фону.
—  День добрий, дуже перепрошую, 

але це знову я. Хотіла запитати, чи він ще 
не приїхав. Ну так, бо я тут чекаю. Ні
чого страшного, я все одно не маю чого 
робити. Дякую. До побачення.

Взяла пластівці і пішла до себе, попере
дивши портьє, що чекатиму на дзвінок у 
номері.

Сиділа й думала, що це за халтури тут 
сьогодні і завтра у моїх колег? Іще раз 
відчула радість, що цим разом без мене. 
Але треба піти кудись пообідати.

Одверто кажучи, я вже не дуже вірила 
в зустріч з Каролем. І не за таких неспри
ятливих обставин ми примудрялися не 
зустрітись. Наша лиха доля не гребувала 
найдурнішими жартами, запозиченими із 
старих фарсів і з нових сатиричних опові
дань. Я й так була їй вдячна, що вона об
межилась тільки тим, що послала Кароля 
до якихось тіток, А могла пхнути його під 
машину у мене на очах (тоді б я нарешті 
зрозуміла, нащо збудували ті гаражі пе
ред готелем), а мене нагодувати свини
ною з трихінами.

Це останнє спало мені на думку під час 
обіду в тутешнім ресторані. Котлета, яка 
лежала перед! мною, може, й не мала в

собі трихін, але, здається, це була її єдина 
позитивна якість.

На щастя, кельнер ще не остаточно 
втратив людські почуття і без мого про
хання, з співчутливим жестом, поставив 
поруч котлети сотку горілки. Я не вірю 
в лікувальні властивості алкоголю, але 
не можна було відкидати останній шанс 
на порятунок.

Видудлила сотку, і моє самопочуття від
разу покращало. Історія з котлетою ви
далася мені навіть кумедною, але най
більше мене звеселила думка, що лиха 
доля взагалі не мала наміру мене вбивати 
за допомогою котлети, а задумала пока
зати Каролеві (котрий, очевидно, за хвй- 
лину сюди прийде), як я сиджу сама в 
цій забігайлівці і п'ю горілку. Звичайно, 
я виправдаюся, але довга розповідь про 
підозрілу котлету —  теж непогано для 
урочистого початку розмови між двома 
коханцями після шістнадцяти років розлу
ки. Все це разом так ідеально пасувало 
до зустрічі з Каролем, що коли я поба
чила, як він входить до ресторану, то на
віть не здригнулася.

Я бачила його в профіль. Постать і ха
рактерна манера тримати голову не змі
нилися, волосся наче трохи посвітлішало, 
але це могла бути сивина. Боже мій, си
вий Кароль!

Він не міг мене бачити. Стояв зараз 
майже спиною до мене і роздивлявся по 
залу. Нічого дивного, що він мене тут 
шукає, в цім місті неважко зустріти ко
гось, коли хочеш його зустріти.

Я усвідомлювала, що випита горілка не 
додає мені чарівності. З готелю я вийшла 
вдягнена і зачесана абияк, а помаду з гу
бів з'їла з тією клятою котлетою. Тільки 
й бракувало мені, щоб він побачив, як я 
гарячково підфарбовуюсь, уздрівши його.

Я підвелась і підійшла. Стала за його 
спиною.

—  Я тут,—  промовила тихо.
Так я робила завжди, коли він чекав на 

мене, а я прибігала спізнившись.
Він здригнувся. По хвилі повернувся до 

мене.
—  Бачу, що пані тут, але не знаю, чим 

завдячувати честі, що мене про це інфор
мовано.

Як я могла! Як могло хоч на хвилину 
здатися мені, що це Кароль! Подібність 
існувала, безумовно, зараз я теж це ба
чила, але він був зовсім інший. Він —  і 
Кароль!

—  Перепрошую,—  промовила я. —  Я 
помилилась.

—  Будь ласка, мені дуже приємно, —  
відказав він, придивляючись до мене.

В цю хвилину до ресторану ввійшла
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жінка з рожевим волоссям, рожевим, як 
молоденьке порося. Побачивши цього 
типа, вона підбігла, крутячи товстим за» 
дом і вимахуючи торбинкою з крокоди
лячої шкіри, завбільшки з лантух на кар
топлю*

Я швиденько пішла на своє місце. Від
шукала очима кельнера, котрий саме об
слуговував якихось клієнтів.

—  Прошу рахунок, —  писнула я голо
сом напівзадушеної миші, яким кожна 
жінка кличе кельнера.

Рожевоволоса, не зводячи з мене очей, 
щось шепнула своєму супутникові і заре
готала.

Я почула уривок їх дальшої розмови;
—  Від неї тхне горілкою, мов од візни

ка, то я подумав, що немає рації починати 
дискусію з п'яною.

—  П'яна вона чи не п'яна, але ти пови
нен був сказати їй, що то, може, у Варша
ві зачіпають самотніх мужчин. Тут при
стойний ресторан.

—  Тихше, прошу тебе.
—  Чому тихше, ти повинен пишатися 

своїм успіхом! Може, вона ще тебе 
уславить!

Нарешті я вийшла на вулицю, без жалю 
покидаючи половину котлети, а також па
ру, котрій я, напевне, дала тему для роз
мови на весь час сьогоднішнього поба
чення.

ДРУГИЙ ДЕНЬ
—  Ти не уявляєш, як мені прикро,—  

прошепотів він,—  що вплутав тебе в це 
свинство.

—  Та добре вже. Ти ж не винен, що за
хворів. Не хвилюйся. Нерви тут не допо
можуть.

—  Але це мене страшенно пригнічує. 
Вибач уже, будь ласка!

—  Нема про що говорити. В подібному 
випадку ти теж допоміг би мені. Лежи 
спокійно і лікуйся. У тебе все є? Може, 
щось потрібно?

—  Ні, дякую, я весь напханий ліками.
Я пішла в свою кімнату, вийняла з шафи

ту єдину сукню, що привезла з собою, 
шерстяну, картату, сіла над нею і замис
лилась.

Ще тільки вчора я розглядала її під 
кутом зору зустрічі з Каролем. На цю 
зустріч я вже майже не сподівалася. Ка
роль досі не приїхав, а я сьогодні вночі 
мусила вертатися до Варшави. До всього, 
я ще встряла в цей концерт.

Коли з'ясувалося, що конферансьє сер
йозно захворів і колеги звернулися до 
мене з проханням його заступити, в пер»

В С ЕС В ІТІ

шу хвилину я відмовила. Чекала ще на 
приїзд Кароля. Врешті, я не для того си
джу тут два дні, щоб брати участь у їх
ній халтурі. А що б вони робили, якби ме
не тут не було?

Остаточний результат цієї розмови вам 
тепер відомий. І от я сиділа над сукнею і 
розмірковувала, як її переробити для 
сцени. На мене чекали чудові хвилини, 
бо я, як кожна жінка, обожнюю пороти 
й різати. Щоб надати сукні урочистого ви
гляду, її треба якомога більше вирізати. 
Отже, я відпорола рукава і комірець. Ра
ніше це була спортивна сукня, що застіба
лася спереду. Після того ж, як я відрізала 
рукава і комірець, вона не перетворилася 
на вечірній туалет, а залишилася спортив
ною сукнею з відтятими рукавами і ко
мірцем. У кімнаті було тільки маленьке 
дзеркальце над умивальником, що висіло 
десь на рівні маківки моєї голови. Тому 
я розглядала себе у віконне скло. 1 враз 
придумала. Я швиденько переодягла сук
ню задом наперед, а на спині застебну
ла її трьома англійськими шпильками. То 
була геніальна ідея. Вийшов вузький «фут
ляр» без рукавів, вечірня сукня з шерстя
ної картатої тканини. Такий вишуканий і 
оригінальний фасон! Тепер ще позичити у 
співачки якесь гарне намисто і, головне, 
не повертатись до глядачів спиною.

В ту хвилину, коли я намагалася з паска 
від пальта зробити собі модну краватку, 
хтось постукав у двері.

—  Заходь,—  крикнула я, певна, що то 
хтось із моїх колег.

Двері прочинилися. Портьє просунув 
голову і сказав:

—  Пані, вас просять до телефону.
—  Хто?
—  Якийсь пан. Нічого не сказав, тільки 

спитав, чи пані є. А я кажу: є, є, тільки 
пан повинен зачекати, бо номер, кажу, на 
другому поверсі, а в мене не таке здо
ров'я, щоб літати. Він і раніше дзвонив, 
але вас не було в кімнаті.

В дешевих романах пишуть так: «Я оді- 
пхнула портьє і, не чекаючи, коли він до
говорить, збігла вниз. Схопила трубку...» 
Я не одіпхнула портьє, але й не чекала, 
поки він договорить. Збігла вниз і схо
пила трубку:

—  Слухаю.
—  А чого це ти бігаєш по чужих номе

рах? Дзвоню вже втретє, і тільки зараз 
цей дід знайшов тебе.

—  Бо я повинна заступити хворого 
конферансьє..*

—  От бідолаха! А що в нього таке? Ти 
міряла йому температуру? Скільки граду
сів? Ну, відповідай жеч



—  О боже, навіщо ці дурниці! Чи ги 
не можеш розмовляти зі мною по-люд- 
ськи? %

—  Можу. Ти хочеш мене побачити?
—  Ні, не хочу. Сиджу в цім Пікуткові 

вже другий день. Як ти гадаєш, чого я сю
ди приїхала?

—  Щоб доглядати хворого конферан
сьє.

—  Заступити, а не доглядати.
—  Заступити. Для цього ти сюди при

їхала? Чи зможеш ти викроїти кілька хви
лин з твого дорогоцінного часу, щоб упа
сти в мої обійми?

—  Кароль, у мене справді обмаль ча
су! Як по-дурному все це вийшло! Куди 
ти їздив, на милість божу?

—  Моя люба, я знаю тебе, ми прове
демо час, який ти маєш у своєму розпо
рядженні, розмовляючи по телефону. 
Чи не краще зустрітися?

—  Краще. Приходь сюди швидше. А 
втім, ні, мої колеги весь час до мене за
ходять, ми не зможемо поговорити. Де 
ти пропонуєш?

—  Знаєш, хоч це і дивно, але в цьому 
місті є кав'ярня.

— Чудово! Де?
—  Ти знаєш, де міститься рибний мага

зин?
—  Той новий?
—  Так. Отже, навпроти того магазину.
— Я не знаю, де міститься той магазин.
— То нащо ж ти кажеш, що знаєш?
—  Я не казала, що знаю.
—  Не казала?
—  Ні.
—  У мене таке враження, ніби ми не 

розлучалися ані на хвилину. Твоя вдача 
зовсім не змінилася.

—  Мені було б приємно, якби ти ска
зав те саме про моє обличчя.

—  Але для того я мушу тебе побачити, 
а це, здається, майже неможливо.

—  Не будь старим занудою. Іди до тієї 
кав'ярні і чекай на мене.

—  Знайдеш?
—  Якщо тут немає двох кав'ярень.
—  Ну, знаєш! Дві кав'ярні. Ти думаєш, 

що це Париж?
— Добре. Знайду. Іди й чекай.
—  А ти впізнаєш мене?
—  Про всяк випадок тримай у руках 

хризантему.
—  Я чекаю. Приходь скоріше.
—  До побачення, лечу!
Побігла нагору. Руки у мене так трем

тіли, що я насилу підфарбувала губи, 
Шкода була гаяти час на перевдягання, 
кожна хвилина була дорога. Чорти б узя
ли той задрипаний концерт, для Кароля 
залишилось трохи більше години зараз і

стільки ж після халтури. І треба ж була 
тому невдасі-конферансьє підхопити ан
гіну! І взагалі, навіщо я вчора зайшла за 
куліси. Треба було сидіти в номері ці два 
дні, і все було б гаразд. Відмовитись? Ні, 
так у нас не роблять. Щоправда, я була 
зв'язана лише товариським словом, але 
це все одно, що контракт. Нічого не вді
єш. З огляду на це треба використати як
найкраще цей залишок вільного часу. На 
обскубану сукню я накинула пальто і 
збігла вниз. Портьє пояснив мені, як зна
йти кав'ярню.

—  А за рогом ви когось спитаєте, тіль
ки питайте про рибний магазин, бо кав'яр
ню не кожен знає. А кав'ярня якраз на
впроти рибного магазину.

Я мчала вулицею, як на пожежу.
За рогом треба було спитати, куди йти 

далі. Зупинилась і почала роздивлятись. 
З того боку вулиці йшов якийсь чоловік.

—  Ах, який чудовий збіг обставин! Я 
здалеку пізнав дорогу пані!

Підходячи до мене, він усе ще викри
кував:

—  Важко не впізнати! Варшава є Вар
шава! Чим я можу допомогти? Бо бачу, 
що наша дорога артистка щось шукає, 
може, придасться моя обізнаність із міс
том?

Пан Казьо чекав, розцілувавши мої 
руки.

—  Добрий вечір. Як мені знайти ка
в'ярню?

—  Але ж це близенько, я буду щасли
вий вас туди довести. Чи дозволите?

Взяв мене трьома пальцями під лікоть, 
і ми рушили.

—  Я невимовно щасливий, що зустрів 
дорогу пані, і ще більше, що нарешті мо
жу стати вам у пригоді. Якщо це не буде 
нескромністю, чи можна поцікавитись, 
хто з ваших колег буде у кав'ярні?

—  Я не умовлялася з жодним колегою.
—  О-оо! То я вже більш ні про що не 

питаю! Не бажаючи того, я допустився 
нетактовності. Але я був переконаний, 
що в такому нецікавому місті, як наше, 
тільки товариство ваших колег може бути 
вам приємне, але зараз із гордістю дізна
юсь, що хтось з тубільців має велику 
честь напитися кави з нашою шановною 
гостею.

—  Ви примушуєте мене почервоніти. 
Тут багато симпатичних людей, і я охоче 
умовилася б з ким-небудь із них, але, на 
жаль, жоден мені цього не запропонував.

Тут, у відповідь на мій докір, пан Казьо 
видав цілу серію вигуків, якими користую
ться другорядні актори, виражаючи про
тест, недовіру, сумніви і задоволення.

—• Я умовилась зустрітися з товаришем



Шкільних років, котрий тут тимчасово пе
ребуває.

— О, це зворушливо! А я вже запідо
зрив любовне побачення... Прошу повіри
ти, що в такому випадку я б моментально 
зник. Я завжди співчуваю закоханим і не 
люблю бути третім, хе-хе-хе... А ось і ка
в'ярня. Ми благополучно прибули, прошу, 
ось вхід, і я вручу дорогу пані до рук 
шановного колеги.

Отак я вступила до кав'ярні разом з 
паном Казьо, який тулився до мого боку.

Кароль сидів навпроти входу. Я вже так 
вимучила вас різними припущеннями про 
те, який вигляд має тепер Кароль і яке 
він справить на мене враження, що мушу 
докладно і правдиво описати його. Але 
що ж тут описувати? Кароль як Кароль. 
Точнісінько такий, як шістнадцять років 
тому. Абсолютно. Тільки старший на шіст
надцять років.

Я підбігла до нього. В першу мить я не 
зрозуміла, чому Кароль, підвівшись, так 
офіційно простягнув мені руку. Я забула 
про пана Казьо, який поспішав за мною.

—  Як ся маєш? —  промовив Кароль. —  
Радий, що бачу тебе нарешті. Може, ти 
відрекомендуєш мене цьому пану?

Він потиснув руку пану Казьо і запросив 
нас сідати.

—  Я не хотів вам перешкоджати,—  сі
даючи, ввічливо мовив пан Казьо,—  але 
дорога пані Стефанія повідомила мене, 
що це тільки товариське побачення, а в 
такому разі свідки не страшні, хе-хе-хе.

—  Ну, звичайно, ви нам не перешкоди
те, чому ж, якраз навпаки,—  запевнив 
Кароль, кидаючи на мене убивчий погляд.

Я хотіла пхнути його ногою, але це було 
неможливо: між нами сидів пан Казьо і 
саме кликав кельнерку.

—  Добрий вечір, панно Крисю, прошу 
три кави.

—  Дякую, я вже замовив,—  втрутився 
Кароль.

—  Ні, ні, ви мої гості! Панна Крися 
принесе нам три кави по знайомству 
з-під прилавка, а не таку бурду, як іншим 
відвідувачам, чи не так, панно Крисю? І 
до кави смачних тістечок.

—  Дякую, я не їм тістечок,—  сказала я, 
але пан Казьо посварився на мене паль
цем:

—  Тут не Варшава. Тут вирішую я. А 
дорога пані має таку струнку фігуру, що 
тістечка не зашкодять. Хіба ж не прав
да? —  звернувся він до Кароля.

—  Я не встиг придивитись,—  буркнув 
Кароль.

Панна Крися відійшла. Мій мозок пра
цював швидко і напружено, як звичайно 
в хвилини катастрофи.

Досить було кількох секунд, щоб зро
зуміти, що з цієї ситуації виходу нема. 
Проблему здихатись пана Казьо я вже 
вдруге за ці дні визнала безнадійною. 
Але ж Кароль міг бозна-що подумати, 
коли побачив, що, навіть ідучи на перше 
побачення з ним, я не захотіла відмови
тись від такого, видимо, приємного для 
мене товариства.

Тим часом пан Казьо частував нас, пхав 
у нас тістечка і розважав розмовою. Ми 
з Каролем сиділи мовчки, якщо не брати 
до уваги чемного потакування та безглуз
дих «що ви кажете!» і «справді» та «над
звичайно».

Я дослухала до кінця розповідь пана 
Казьо про те, як заміна завідувачки цієї 
кав'ярні негативно позначилася на якості 
тістечок.

—  Куди ти вчора їздив? —  спитала я 
Кароля без жодного переходу.

—  До Варшави,—  відповів він, не див
лячись на мене.

—  Що таке? А то навіщо?
—  Щоб побачитись із твоїм чоловіком і 

дочкою.
—  Надзвичайний збіг обставин! —  

скрикнув пан Казьо. —  Пані тут, а пан там! 
У житті не раз таке буває. Я теж якось 
у подібний спосіб розминувся з двоюрід
ним братом...

—  Ти здурів, мабуть! —  брутально пе
ребила я пана Казьо. — Адже ж ти ясно 
написав, що не хочеш приїжджати до 
Варшави, тому я тебе не попередила.

—  Я не мав наміру туди їхати, але ос
кільки за два дні від'їжджаю додому, а 
від тебе ні слуху, ні духу, то вирішив по
їхати. Чемність вимагала зустрітись із то
бою, коли вже я перебуваю у Польщі.

—  Але чому так раптово? Напередодні 
нічого не думав, прокинувся ранком і по
біг на вокзал,так?

—  Так,—  відповів Кароль.
—  А нащо ти стільки сидів у тій Варша

ві? Хіба мої тобі не сказали, що я поїхала 
сюди? Треба було зразу повертатись або 
подзвонити! Коли б ти подзвонив, то, по- 
перше, я б не нервувала, а, по-друге, зра
зу б повернулась до Варшави.

—  Спробую на все відповісти, хоча за 
ці шістнадцять років ти не змогла навчи
тися ставити координовані запитання. 
Шкода, я завжди просив тебе про це.

—  Ну годі вже, відповідай.
— Отже, по-перше, як я поїхав у Вар

шаву. Подзвонив у довідкове бюро вок
залу, дізнався, що за двадцять хвилин є 
поїзд і встиг. До Варшави приїхав надве
чір...

—  Треба було відразу поїхати до нас.



—■ Не було тебе, щоб мені це поради
ти. Поїхав до готелю, де мені обіцяли 
номер, коли хтось виїде...

—  Треба було дати п'ятдесят злотих.
—  Ти завжди була ощадлива. Дав сто. 

З огляду на це за десять хвилин виїхав 
якийсь чужоземець. Протягом тих десяти 
хвилин я дзвонив до тебе, але ніхто не 
брав трубки.

—  Ніхто? А о котрій це було?
—  Між шостою й сьомою.
—  Ну, звичайно. В цей час їх ще немає 

вдома.
—  Бачиш! А казала, щоб я їхав просто 

з вокзалу.
—  Бо коли б я була, то я була б дома.
—  Але тебе не було.
—  Ти ж про це не знав.
—  Наша дорога артистка користується 

своєю власною, залізною логікою, —  
втрутився з захватом пан Казьо, котрий 
зацікавлено слухав нашу розмову.

Ми неуважно позирнули на нього.
—  Одним словом, додзвонився щось 

близько дев'ятої вечора. Довідався від 
твого чоловіка, що ти тут, і це нас обох 
дуже насмішило.

—  Тішуся, що сприяла вашому добро
му настроєві.

—  Не уявляєш собі, як ми сміялися. 
Потім твій чоловік сказав: «Знаєш що (ти 
пам'ятаєш, що перед моїм від'їздом ми з 
ним пили на брудершафт), —  отже, він 
сказав: —  Знаєш що, приїжджай вечеря
ти, скористаємося з нагоди, що Стефанії 
немає, і спокійно поговоримо».

—  Ідіотський дотеп!
—  Взагалі я так не думаю. Я охоче 

прийняв запрошення, взяв пляшку віскі, 
яку захопив із собою, бо знаю, що ти лю
биш... Ну, ми її з твоїм чоловіком випили. 
Вечір був чарівний. Але яка вже велика 
твоя дочка!

—  Треба було сісти в поїзд і поверну
тися сюди. Ти ж приїхав не до них, а до 
мене.

—  Я не міг сісти в поїзд і повернутись. 
Він був уже в дорозі, коли я довідався, 
що ти виїхала.

—  То треба було сюди подзвонити.
—  Ми дзвонили. Дуже довго чекали, 

поки нас з'єднають, навіть думали вже 
скасувати замовлення, аби тебе не буди
ти... Але виявилося, що ти ще не поверну
лась.

Тут Кароль зробив паузу.
—  Дорога пані, наскільки мені відомо, 

святкувала вчора успіх своїх колег на сце
ні нашого міста,—  пояснив пан Казьо,—  і, 
очевидно, тому ви не застали її вдома. Я 
дуже жалкував, що не пішов після кон
церту до ресторану. Знайомі казали, що

було надзвичайно весело. Алкоголь лив
ся рікою.

—  Коли б ви дзвонили, портьє б мені 
сказав.

—  Ми таки дзвонили, а він не сказав!
—  З'ясую. Ну і що?
—  Ну й нічого. Сів у наступний поїзд, 

це виходить уранці, і приїхав.
Усе було ясно і логічно. Так само ясно 

і логічно, як те, що за годину я мала ви
ступати. Я спробувала пояснити Каролеві 
ситуацію, але хіба не артист може це зро
зуміти?

—  Чи мало в тебе концертів на протязі 
року? —  здвигнув плечима Кароль. —  Мо
жеш не піти. Вибачишся, скажеш, що мала 
нагальну справу...

—  Я вже не можу відмовитись,—  хо
лодно сказала я.

Ми вийшли з кав'ярні. Я простягла руку 
панові Казьо.

—  Сердечно вам дякую, але тепер, на 
жаль, я дуже поспішаю.

Пан Казьо взяв мою руку, потиснув і 
навіть поцілував, а потім промовив:

—  Я вважаю своїм обов'язком поін
формувати дорогу пані, що в певних ко
лах розійшлася чутка, ніби ви мали висту
пати і в учорашньому концерті, але від
мовились через, так би мовити, надужи
вання алкоголю.

—  То вже й до вас дійшли ці плітки!—» 
вихопилось у мене.

—  Ах, що за люди! Я ж іще вчора 
довідався од вас, що ви не повинні були 
виступати, і відкидав ці звинувачення. Але 
люди —  це люди. Коли хочуть —  вірять, 
а коли не хочуть, то сам бог не допомо
же. Тому я побоююсь, що ваш сьогодніш
ній виступ може бути доказом...

—  Яким доказом? Прошу вас не клопо
татися цим. Мене ці плітки тільки смішать!

—  Пан має рацію,—  сказав Кароль. —  
Беручи участь у сьогоднішньому концерті, 
ти підтвердиш тим самим, що мала висту
пати і вчора, але оскільки вже з обіду бу
ла п'яна, вони мусили обійтися без тебе.

З обіду? Авжеж. Перше, що він почув 
про мене, як тільки приїхав. Тепер я вже 
серйозно захвилювалась.

—  Я не маю наміру звертати уваги на 
ці дурні балачки. Вони мене не обходять. 
Дякую панові за доброзичливість і до по
бачення. Я справді мушу поспішати.

Я вхопила під руку Кароля і рушила 
швидким кроком, лишивши пана Казьо під 
кав'ярнею.

—  Чому в нас ніколи нічого не буває 
по-людськи... Ще цей ідіот причепився,—  
говорила я, майже біжучи. —  Але зразу 
ж після концерту я вискочу, ми втечемо 
і нарешті поговоримо.



—  Скажи мені, що це за історія?
—  Жодної історіїї Ну, знаєш, іще бра

кувало, щоб ти слухав різні плітки!
—  Але щось та було.
—  Було. Я випила одну чарку горілки 

до обіду і зачепила якогось типа.
■— Зачіпаєш сторонніх чоловіків? ! на

віщо ти вдень пила горілку? З ким ти 
була?

—  Не кричи, ти не чоловік мені. На 
щастя!

—  Можеш бути певна, що коли б я був 
твоїм чоловіком, то ти б не швендяла в 
підозрілому товаристві по пивничках і не 
чіплялася до незнайомих мужчин.

—  По-перше, я не була ні в якому підо
зрілому товаристві, була сама.

—  Сама? Сама ходиш по забігайлівках 
і напиваєшся?

—  Що за тон! Заспокойся, бо я не 
буду з тобою розмовляти. Я одвикла. 
Вже шістнадцять років я перебуваю між 
людьми, які зі мною ввічливі.

—  І погано роблять. Ось наслідки.
—  Я хотіла б, щоб ти нарешті дав мені 

сказати слово, аби я могла тобі пояснити 
всю цю нісенітницю. Я мусила випити ча
рочку до обіду, бо котлета смерділа...

—  А що смерділо, що ти мусила зачі
пати незнайомих чоловіків?

—  Нічого не смерділо, тільки туди за
йшов якийсь кретин, і мені здалося, що 
то ти.

—  Що?
—  Гадала, що то ти. І все. Більше нічого 

не було.
Ми наближалися до готелю. Кароль зу

пинився.
—  Той пан був дуже схожий на мене? 

Як брат близнюк?
—  Чого ти хочеш від мене? Адже ти 

знаєш, що я не терплю, коли ти так зі 
мною розмовляєш.

—  Добре, я говоритиму серйозно. Ми 
зовсім мало знайомі, ти бачила мене лише 
кілька разів у житті і, природно, забула, 
який я на вигляд, правда? Ну, глянь на ме
не? Чи тобі не здається, що в мене знайо
ме обличчя? Коли ти ввійшла до кав'ярні 
з тим твоїм шанувальником, то не мала, 
здається, жодних сумнівів, що це я. А вчо
ра на вулиці хапала за руку чужого муж
чину, думаючи, що то я.

—  Знаєш, що я тобі скажу! Мені со
ромно за тебе. Зустрічаємось через стіль
ки років, маємо лічені хвилини, а ти влаш
товуєш міщанську мелодраму замість 
того, щоб вислухати мене.

—  Але ж я слухаю, що ти мені кажеш, 
тільки я маю власну думку щодо того, в 
Якій мірі можна робити з нормальної лю
дини ідіота. Лечу як скажений до Варша

ви — тебе нема. Зразу ж повертаюсь, 
щоб застати тебе тут. Не встиг приїхати, 
як наслухався всіляких пліток про тебе 
від людей, котрі взагалі тебе не знають. 
Намагаюсь не звертати уваги, вірячи, що 
коли ми побачимось, усе з'ясується. Тим 
часом виявляється, що у тебе немає для 
мене часу, бо хоч ти і приїхала сюди ні
бито тільки для того, щоб побачитись зі 
мною, проте обрала цей вечір для висту
пу в концерті. Біжу до цієї кав'ярні, че
каю, як останній ідіот, а вона приходить з 
якимсь кретином...

—  Я ж казала тобі, що він причепився...
—  Чому до мене ніхто не чіпляється, а 

завжди до тебе! А потім замість того, 
щоб спокійно все пояснити, ти викручуєш
ся, як колись...

—  Востаннє кажу тобі —  не розмовляй 
так зі мною. Ніякої втіхи я не мала ні від 
твоєї ідіотської поїздки до Варшави, ні 
від того, що ти зволив призначити мені 
побачення в цій кав'ярні. Я зовсім інакше 
уявляла собі нашу зустріч, а зараз, хоч 
мені дуже прикро, але я не хочу запіз
нюватися на концерт.

—  Бажаю успіху.
Я відвернулась і побігла в готель.
Соромно признаватися, але в мене були 

сіїьози на очах.
Знову, як було завжди, ми посварилися 

невідомо через що, тільки цим разом не 
скоро трапиться нагода помиритися. Це 
глупство, я не можу так поїхати. Кидаючи 
панчохи, губну помаду та інший дріб'язок 
у торбинку, вирішую подзвонити до нього 
в першу-ліпшу вільну хвилину, може, в 
антракті.

Я збігла вниз, віддала портьє ключа і, 
вискочила на вулицю. На те, щоб затриму
ватися й підготуватись до виступу, лиша
лося дуже мало часу.

Кароль стояв на тому самому місці, де 
я залишила його. Побачивши мене, він 
підбіг, забрав з моїх рук торбинку, і ми 
помчали в напрямку Будинку культури.

—  Ми страшенно дурні, чи не так? —  
гукнув він мені у вухо.

—  Атож. А чи тобі не здається, що в 
цьому є щось утішне?

„ПО ТОЙ БІК СЦЕНИ*
Я сиділа перед дзеркалом в артистичній 

кімнаті Будинку культури і механічними 
рухами підмальовувала обличчя. Після ба
гатьох років роботи на сцені можна гри
муватися, навіть не дивлячись у дзерка
ло. Пальці самі беруть потрібну кількість 
фарби і розмазують її рівно і там де 
треба.



Я відчувала таку огиду до своєї ролі 
людину, що мусить розважати публіку, до 
публіки, що вже гомоніла в залі, і навіть 
до своїх колег, які перекидалися звични
ми дотепами, що не могла видушити з 
себе ні тіні трепету, ні краплі піднесення, 
без чого людина на сцені подібна до ви
мочених фляків.

—  Скажи, —  питає мене наш читець, —  
можна, ще виходити на сцену в оцій 
сорочці?

Я придивилася.
—  Краще вдягни чисту.
—  Я не маю чистої.
—  То навіщо питаєш?
—  Бо сподівався, що ти розвієш мої 

сумніви, а ти зразу: вдягни чисту. Треба 
було сказати, що ця ще зовсім свіжа.

—  Вона зовсім свіжа.
—  От бачиш! Я теж так гадаю.
Безумовно, це місто фатально діє на

мене. От мої колеги: звичайні, буденні. їм  
так само, як і мені, не хочеться грати, але 
вони не філософствують, не роблять тра
гедії з нормальної халтури.

Співачка, як завжди, хоче, щоб увага 
всіх була прикута до її особи.

—  Погляньте, чи я не надто бліда. Ма
жешся тут у темряві, а потім під світлом 
рефлекторів мов мрець. Подивись, я, на
певне, надто бліда,— липне вона до читця.

—  Так, ти надто бліда.
—  А зараз?
—  Зараз дуже червона.
—  А зараз?
—  А зараз знову дуже бліда.
—  Але ж ти взагалі на мене не дивиш

ся! Я мажу і витираю, а ти не дивишся і 
плетеш казна-що!

—  Люба моя, коли б я сказав, що все 
добре, ти б мучилась усе одно і наполя
гала, щоб я краще придивився. А я му
шу щось зробити із цією сорочкою. Сте
фа мені зіпсувала настрій, сказавши, що 
сорочка брудна.

—  А ти припудри її.
—  У тебе є біла пудра або борошно?
—  Є. Давай, я припудрю. Але приди

вись до мене, зараз я, мабуть, надто чер
вона.

—  Дякую, тепер сорочка наче щойно з 
пральні. Знаменито.

—  Правда ж, я надто червона?
—  Та ні! Ти загримована як ангел.
—  Бо тут темно і нічого не видко. По

глянь здалеку. Я червона як упир?
—  Слухай, дівчино, здається, ти приїха

ла сюди з наміром зробити кар'єру, —  
озивається комік, перевертаючи на чистий 
бік хусточку і вкладаючи її до кишені, —  
з огляду на це я пропоную, щоб ти поді
лила свій сьогоднішній заробіток між бід

ними колегами, котрі працюють тут зара
ди грошей.

—  Ви готові? —  вбігає адміністратор.—  
Можете починати?

—  Ми готові, — відповідаю я, —  але 
тих трьох ще немає, і біс його знає, коли 
вони прийдуть.

Немає актриси, сатирика і співака. Вони 
затримуються на якійсь халтурі.

—  То, може, трохи затягти початок? 
Кілька хвилин можна зачекати.

—  А що робиться в залі?
—  Що робиться? Надкомплект. Навіть 

приставні місця продано.
—  Тільки не бери мого стільця від роя

лю, —  бурчить піаніст.
—  Уже проданий.
—  О боже! Я ж іще вчора казав, що не 

можу грати на тому поламаному табуре
ті!

—  Не грай на табуреті —  грай на роялі.
—  А я тобі кажу, що чорта я заграю в 

таких умовах!
—  Грай краще Хачатуряна. Ну, годі бур

чати. Я не хотів продавати стільця, але 
якийсь тип прилип до мене, що він може 
стояти або висіти, але йому конче треба 
бути на цьому концерті. Ну, що я мав ро
бити?

—  Той глядач хоче на тобі женитися,—  
звернувся комік до співачки. —  Це на
певно місцевий великий начальник, який 
побачив тебе сьогодні, коли ти тягла три 
кіло вівсяних пластівців, і закохався до 
нестями.

Адміністратор оглушливо регоче.
—  Дуже можливо, бо цей тип поклав 

собі будь-що бути у залі. Усміхнися до 
нього, він сидить у п'ятому ряду зліва на 
приставному стільці. А зараз, панове, 
починаймо. Десять хвилин запізнення.

—  А тих усе нема й нема.
—  Не хвилюйся, вони приїдуть уже за- 

гримовані й одразу вискочать на сцену.
—  Ну, то добре. Поїхали.
—  Даю дзвоник.
Рішення вчасне, бо глядачі вже почина

ють нервувати. Ногами ще не тупають, 
але вже чути поодинокі оплески, які віщу
ють близький скандал.

Другий дзвоник.
Піаніст сидить перед роялем на полама

ному табуреті і розтирає руки. Комік чи
стить завісою черевики.

Третій дзвоник.
Я стою під завісою і прислухаюсь.
—  Світло погасили! Починай! —  тихень

ко кажу піаністові.
Перші звуки віночка вальсів. Концерт 

почався.
Звідки я знала, що в залі погасили світ

ло? Почула. Гомін залу, який чутно крізь
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завісу, нагадує котяче муркотіння. Моно
тонне і невпинне. І раптом гомін вщухає. 
Так, темряву в залі виразно чути.

Балачки про те, що ти зовсім не хви
люєшся, що ти спокійно чекаєш свого ви
ступу, можливо, цілком щирі, не знаю. 
Але все це кінчається, тільки-но погаснуть 
вогні в залі. Так, я знаю напевно, що коли 
я стоятиму отак, тримаючись рукою за 
край завіси, щоб за хвилю вийти др. публі
ки, і не відчую, як холонуть у мене паль
ці, а до горла підкочує клубок, —  тоді я 
скажу, що мені конче потрібно міняти 
професію.

Зараз це мені не загрожувало. Відчува
ла здорове, огидне хвилювання.

Піаніст кінчив грати. Оплесків не чути, 
нема чого чекати. Лівою рукою одпихаю 
край завіси і виринаю назустріч глядачам.

—  Добрий вечір панству!
Оплески, як у притулку для ослаблих з 

голоду паралітиків. Незважаючи на це, дя
кую, як за п'ятнадцятихвилинну овацію. 
Треба відзначити мужність тих небагатьох 
сміливців. Моя перебільшена вдячність 
пробуджує в залі докори сумління, і ще 
кілька осіб з добрим серцем починають 
аплодувати.

Напружуюсь як кінь перед змаганнями 
і йду на старт. Зараз можна плести будь- 
що. Мало хто зверне увагу на текст. Ці
кавляться мною, розглядають мою сук
ню, шепочуться. Ці хвилини треба вико
ристати, щоб розвідати аудиторію. При
слухаюсь, придивляюсь.

Публіка огледіла мене, я огледіла пуб
ліку. Тепер треба трохи поговорити на мі
сцеві теми, оголосити перший номер і 
зникнути.

Перше завдання легке: витягаю старий 
анекдот про продавщицю і покупця і пе
реношу дію до нового рибного магазину, 
яким страшенно пишаються жителі цього 
міста.

—  Перш ніж розпочати наш концерт, я 
дозволю собі розповісти вам, панове, при
году, яка трапилась сьогодні у вашому мі
сті з нашим колегою. Ще у Варшаві ді
йшли до нас чутки про ваш новий чудо
вий рибний магазин. (Тривалі оплески). А 
що ви думали? Це точно!

А потім розповідаю старий анекдот. В 
даному разі продукт, що фігурує в моїй 
розповіді —  риба, а покупець —  викона
вець першого номера програми.

Коли халтура випадкова, прив'язати 
анекдот до міста, де відбувається кон
церт, неважко й безпечно. Гірше під час 
гастрольних подорожей, коли щодня пра
цюєш у двох містах. Тоді треба весь час 
пам'ятати, де саме зараз перебуваєш, бо 
інакше можна вскочити в халепу, як я в

Серадзі. Оголошуючи виступ Мінкевича, 
з яким ми щодуху примчали з Остров'я, я 
механічно почала:

—  Януш Мінкевич, котрого ви за хви
лину побачите, завжди твердить, що най- 
вродливіші жінки в Польщі —  це остро
в'янки...

—  Але ж ми зараз у Серадзі! —  почу
ла я розпачливий шепіт з-за куліс.

— ...і в цьому Мінкевич був переконаний 
до сьогоднішнього дня, —  спокійно вела 
я далі, —  але сьогодні, прибувши до Се- 
радза, він змінив думку: запевняє, що
серадзянки вродливіші за остров'янок.

Це тільки слова «спокійно вела далі», 
говорила я, може, й спокійно, але, коли 
зійшла з естради, на шиї в мене були дві 
червоні плями —  свідчення страшного 
переляку. Між відчуттям неминучої ката
строфи, катаклізму, кінця світу в той мо
мент, коли я зрозуміла, що переплутала 
назви міст, і полегшенням, коли знайшла 
порятунок, минули віки розпачливих по
шуків виходу.

Відтоді я завжди собі примовляю, вихо
дячи на сцену:

—  Я в  Ольштині, я в Ольштині, я в 
Ольштині,

Цим разом такий клопіт мені не загро
жував. Назва цього міста засіла в моїй 
пам'яті дуже міцно.

Отже, оголошую коміка, повагом іду 
на сцену, а ледве опинившись за завісою, 
щодуху біжу зі сцени, кричучи: «Завісу!»

Завіса розсувається, комік виходить. 
Його номер довгий, можна посидіти в ар
тистичній.

—  А їх ще немає, —  зустрічає мене 
стурбований читець.

—  Чого ви хвилюєтесь, у крайньому 
разі наспіваємо на кілька пісень більше,—- 
каже нам піаніст.

—  Звичайно. Скільки буде потрібно, —  
підхоплює співачка, —  тільки скажи мені, 
любий, чи я не надто бліда? Може, дода
ти трохи сухих рум'ян, як ти гадаєш?

—  Обов'язково. Я придивляюсь до тебе 
і думаю: чого тобі бракує? Безперечно, 
сухих рум'ян. І якнайбільше. Бо ти стра
шенно бліда.

Мені подобається цей піаніст. Любить 
покепкувати, але працювати з ним добре. 
Він уболіває за успіх концерту. Охоче до
поможе колезі. А якби ви знали, як зале
жить співак від акомпаніатора! Треба ска
зати, що скромна роль акомпаніатора дає 
мало можливостей показати себе, отже, 
деякі піаністи розглядають ці концерти 
тільки як підробіток.

Моя пригода з акомпаніатором нале
жить до тих, давноминулих часів, коли я 
співала на естраді (так, співала, а хіба що?)



Було це в Люблині, зразу ж по війні. 
Будь-якої приватної власності я тоді не 
мала, я$ усі варшав'яни. І от якось я одер
жала від Тадеуша Хаброса, з котрим ми 
тоді працювали на радіо дикторами (так, 
я була диктором, а хіба що?), королів
ський подарунок. У мене не було пальта, 
а Тадеуш роздобув десь шерстяну пор
тьєру в досить пристойному стані, з якої 
пан Нога, театральний кравець, брався 
пошити справжнє пальто.

—  З рукавами? —- допитувалась я, не 
вірячи власному щастю.

—  Що значить з рукавами! І з коміром 
теж! —  обіцяв пан Нога.

Проблема була одна —  де взяти гро
ші, щоб заплатити за пошиття. Отже, ко
ли мені запропонували виступити у вій
ськовій частині і спитали про умови, я зве
ла організаторів з паном Ногою. Я пого
дилась виступити, а вони пообіцяли запла
тити за пальто. Не знаю, за скільки вони 
сторгувалися —  переговори відбулися без 
мене. Головне, що вони домовились.

У призначений день я прибула за вказа
ною адресою. Почався концерт, наближа
лась хвилина мого виступу, а тим часом 
акомпаніатора ані сліду. Один з моїх ко
лег побіг його шукати. За п'ятнадцять хви
лин він повернувся з трагічною звісткою: 
піаніст спить під столом у пивній і на всі 
спроби привести його до пам'яті відпові
дає блаженною усмішкою.

В розпачі я побігла до організатора.
—  Пане поручику, акомпаніатор п'яний, 

що мені робити, мені ж украй потрібне 
пальто...

—  А ви зробіть свою частину роботи,—  
відповів чесний поручик, —  і отримаєте 
свій заробіток. Акомпаніатор не працюва
тиме і нічого не одержить.

Я вийшла на сцену і продекламувала 
попурі з кількох пісень. Я намагалася го
ворити голосно і виразно, а невибаглива 
публіка з цікавістю слухала.

Після концерту я написала доручення 
на отримання гонорару для пана Ноги.

Пальто вийшло чудове, але ще й зараз 
я підозрюю, що Тадеуш украв для мене 
одну з портьєр, що висіли у нас в радіо
студії для звукоізоляції.

А поки що комік закінчив свій номер. 
Сміх, гучні оплески. Похапцем припудрюю 
ніс і біжу на сцену. Стикаюся з коміком.

—  Ну, вони приїхали? —  питає він.
—  Ні, нема.
Прямую через усю сцену на просцені

ум. Мобілізую все своє уміння, щоб> не 
втрачаючи невимушеності, не показати 
публіці тили переробленої сукні. Оголо
шую співачку —  кілька слів, бо балакани

на вже була перед першим номером про
грами .

Відносно легко було вийти на сцену, не 
показавши при цьому ворох матеріалу, 
стягнутого ззаду трьома шпильками. Піти 
зі сцени важче. Не повертаючись спиною, 
відступаю довгими скоками, схожими на 
щось середнє між втечею від пантери, яка 
звільна наближається, і церемоніальним 
виходом з тронного залу. Вираз мого об
личчя при цьому говорить, що такий спо
сіб пересування обрано водночас як з по
шани до аудиторії, так і через грайливу 
вдачу.

Зійшла. Піаніст сидить перед роялем і 
робить мені знаки. Оглядаюсь. Співачки 
на виході нема. Показую піаністові, щоб 
грав вступ, головне, щоб не було перерви. 
Сама біжу до артистичної.

—  Що ти тут робиш? Я оголосила твій 
виступ!

Наша гурія підтюпцем поспішає на сце
ну, на бігу тикаючи мені до рук пудре
ницю.

—  Стій з цим за кулісами. Після першої 
пісні, коли публіка аплодуватиме, припу
дриш мене. Глянь, яка я червона!

Акомпаніатор удруге починає грати 
вступ.

—  Чого ти чекаєш, виходь!
Вийшла. Співає.
—  їх нема, що будемо робити? —  питає 

читець.
—  А що можемо робити, граємо далі. 

Є ще ти і скетч. На скільки ви зможете 
розтягнути скетч? — звертаюсь до ко
міка.

—  Хіба я знаю? Нормально він триває 
сім хвилин. Розтягну до десяти, не більше.

—  Ой, ой! Не будь такий скромний. 
Коли в День учителя запізнювалася Ско- 
жанська, ви тягли його п'ятнадцять хви
лин.

—  Ха! Так то ж із Квятковською! А з ці
єю муситиму все сам робити, бо вона ні
чого не може. Бубонить свій текст і ди
виться на стелю.

—  Ну, гаразд, побачимо. Може, вони 
тим часом над'їдуть.

Співачка скінчила першу пісню. Біжу за 
лаштунки з пудрою. Оплески. Вона вкло
няється, кокетує, робить знак акомпаніа
тору. Починає наступну пісню. Стою за 
лаштунками з пудрою в руках —  може, 
схоче напудритись після другої пісні. Від
чуваю, що ззаду мене щось коле. Певне, 
відстебнулась якась із шпильок. Тихенько 
кличу читця.

—  Що, вже? —  питає він, вибігаючи з 
артистичної.

—  Ні, ще маєш час. Але там десь



шпилька відстебнулась, допоможи мені, 
будь ласка.

Читець починає маніпулювати в зборках 
моєї сукні на спині. Завдання для нього 
нелегке, але єдина жінка, крім мене, спі
ває на сцені. Нічого не зробиш, хай пому
читься. Намагаюсь стояти якомога спокій
ніше, щоб полегшити його роботу. Співач
ка старається, а я бездумно дивлюсь про
сто себе. Та ось відчуваю якусь підсвідому 
тривогу, вона народжується десь там, у 
залі, який я оглядаю з-за лаштунків.

—  Стій спокійно, бо ця шпилька впнеть
ся тобі в тіло, —  сичить читець.

Чудо, що не вп'ялася, бо я враз підско
чила, мов підстрелена куріпка. На місці, 
з якого добре видно, що робиться за 
лаштунками, сидить Кароль і зацікавлено 
придивляється до гідної подиву групи, що 
її створюємо ми з читцем, який, нахилив
шись, стоїть позад мене і копається в мо
їй сукні.

—  Кінчай уже порпатися там, шпильки 
не вмієш застебнути, —  злісно кажу йому.

Кароль спостеріг, що я його помітила 
й робить вітальний жест рукою.

—  Звичайно, не вмію, —  відповідає чи
тець.

—  Дай, я сама. Тримай пудру.
Я одіпхнула його, не дуже чемно ткну

ла йому в руку пудру і протягом кількох 
секунд застебнула шпильку. Виявляється, 
я могла зробити це відразу.

І нащо припхався сюди Кароль? Довів 
мене до службового входу, і ми умови
лись, що він чекатиме там на мене після 
концерту. Не було й мови про те, що він 
прийде на концерт. Я б нізащо не погоди
лась. Він не повинен бачити мене в такій 
халтурній халтурі.

Співачка не примусила довго себе про
сити і занявкала на біс якийсь сумний 
слоу-фокс, у якому розповідалось про 
осінь, якої ЇЇ хтось покинув, а вона, незва
жаючи на це, все ще його кохає, самот
ньо сидить біля вікна і дивиться, як іде 
дощ. Пісенька, разом з виконанням, що 
дуже нагадує стогін у родильному будин
ку, репрезентує національний стиль, а то
му гарантує співачці успіх.

Але ось вона одспівала всі «біси».
Я віддаю їй пудру. Вона зачудовано ди

виться на мене; вона ще не усвідомлює, 
де вона, вся вона ще «там», у пісні.

—  Ти просила, щоб я стояла тут з пу
дрою, —  кажу я і йду на сцену.

Чую, як вона здивовано каже читцеві:
—  Вона з глузду з'їхала! Нащо мені пу

дра? Я бліда як смерть!
Оголосивши читця, я зійшла зі сцени 

граціозною ходою вагітної бегемотихи. 
Присутність Кароля пригнічувала мене. Не

буду брехати, мені страшенно хотілося 
йому сподобатись. А коли хочеш комусь 
сподобатись, то втрачаєш невимушеність і 
природжену чарівність, якщо вона навіть 
у тебе є.

Кароль уперше побачив мене на сцені, 
коли ми ще не знали одне одного. Це 
було на концерті дитячої балетної школи. 
Я брала участь у «танку кошенят». Коше
нят було двадцять чотири, і у всіх на лич
ках однакові маски. Єдина людина в залі, 
котра мене впізнала, була моя бабуся і то 
лише завдяки її хитромудрій вигадці: вона 
пришила мені хвостик трохи криво, щоб 
відрізнити від інших. Кароль завжди твер 
див, що в той день закохався в сьоме ко
шеня з лівого боку, взагалі не підозрю
ючи, що то я.

Потім він бачив мене у відповідальніших 
ролях, але, хвалячи мене чи ганячи, зав
жди додавав зі смутком:

—  Але все не те, що кошеня. Кошеня 
було найкраще.

Виходячи на сцену з шпилькою, яка дря
пала мені спину (знову відстебнулася), я 
подумала, що він напевно хвилюється ще 
більше за мене. Ох, я знаю, що почуває 
людина, коли хтось близький їй виступає 
прилюдно. Тільки б не наробив дурниць, 
тільки б його не висміяли, тільки б сподо
бався.

Я не могла не глянути знову на Кароля. 
Звичайно, в нього був той напружений 
вираз обличчя.

А тим часом читець читав вірш про 
нову Варшаву.

Намагаюсь пригадати, скільки вже ро
ків він товче цей вірш. Добре пам'ятаю, 
де він читав його вперше, то був блиску
чий концерт.

Популярна газета «Експрес вєчорни» 
влаштовувала тоді розмаїті, часом ризи
ковані видовища. Виконавці залюбки 
брали в них участь, бо, не кажучи вже 
про заробіток, газета робила акторам 
таку рекламу, що пальці оближеш.

Була ще одна причина, чому ми люби
ли виступати в цих концертах: публіка від
відувала їх дуже охоче.

Одним з найзнаменитіших заходів, про
ведених «Експресом», був концерт на Ма- 
рієнштадському ринку в травні 1951 року. 
Просто неба згромадилось до п'яти тисяч 
чоловік. Концерт почався о четвертій, а в 
чверть на п'яту линув травневий дощ. Го
ловний редактор «Експресу» залишився 
на бойовому посту, хоч стояв по кісточки
У ВО Д І.

—  Концерт триватиме, поки є хоч один 
глядач, —  вирішив він, виливаючи з кише
ні воду.



Вітер, злива, потоки води заливали 
майдаї .̂

Варшава спустіла, перехожі ховалися в 
під'їздах, автомобілі скупчилися біля тро
туарів. І тільки на Маріенштадському 
ринку стовбичило п'ять тисяч глядачів.

Фортепіано на естраді наповнилось во
дою. Над мікрофоном тримали парасоль
ку, а ми виступали. Ніколи, мабуть, я не 
відчувала такого піднесення, як тоді, коли 
в мокрій сукні, що прилипла до тіла, із 
звисаючими з голови мокрими патлами, 
я почала свій монолог. «Для мене мок
нуть!» —  думала я захоплено.

—  Говори, що хочеш, вони все одно ні
чого не почують у цій зливі, —  підбадьо
рював мене головний редактор, що стояв 
поруч, викручуючи свій піджак.

Як я довідалась пізніше, вони й не бачи
ли мене, бо нас аж надто дбайливо при
кривали від дощу парасолькою. І про те, 
хто виступає —  чоловік чи жінка —  публі
ка могла судити тільки залежно від того, 
що визирало з-під парасолі —  штани чи 
сукня.

Але, незважаючи ні на що, жоден гля
дач не рушив з місця до кінця концерту,

Варшав'яни це можуть.
Десь через рік після того у Варшаві від

булася низка концертів, організованих 
профспілками. Одного дня нас викликали 
на концерт о восьмій годині ранку. Це 
було аж надто рано, але що робити? Ад
же ми їхали туди не для власної втіхи.

Рівно о восьмій на сцену невеличкого 
залу вийшов наш конферансьє Журав- 
ський і, моргаючи підпухлими від сну оче
нятами, дуже коротко оголосив пісеньки 
у виконанні Штатлера.

Взагалі ми не дуже уважно прислуха
ємося до продукції наших товаришів, 
особливо о восьмій годині ранку, але цим 
разом не можна було не помітити, що 
Штатлер співав не так, як звичайно.

—  Ей, послухайте, як він співає!
—  Що це з ним сталося?
—  А може, тут така акустика?
Ми визирнули на- сцену.
Юлек, котрий звичайно наспівував свої 

пісеньки мелодійно і камерно, зараз так 
дер горло, що аж жили йому на шиї по
напинались, і, акомпануючи собі, з усієї 
сили молотив по клавішах роялю. Скінчив 
першу пісеньку —  тиша. Так тихо, наче 
зал зовсім порожній.

—  Чи там взагалі є хто-небудь? —  спи
тали ми конферансьє.

—  Сказати по правді, я не придивляв
ся, —  позіхаючи відповів той, —  але якби 
зовсім нікого не було, я б зауважив.

Штатлер одкричав другу пісню і втік за

куліси. А в залі і далі панувала нічим ке 
порушувана тиша.

—  Придивись, вони, здається, позасина
ли, —  кинув співак Журавському, минаю
чи його.

—  А чому ти так кричав?
—  Ну, пробував їх розбуркати. Такого в 

моїй практиці ніколи ще не було.
Журавський оголосив читця з його «Но

вою Варшавою» і зійшов зі сцени блідий.
—  Послухайте, там сидить юрба чолові

ків у кожухах. ! майже всі вони сплять!
Ми офіційно запитали організаторів 

концерту, що все це означає. І тут з'ясу
валося, що цей концерт влаштовано для 
нічних сторожів. Щоб забезпечити сто
процентне з'явлення, їм наказали прибу
ти на концерт просто з роботи.

А тим часом читець виконував «Нову 
Варшаву». Лагідний, співучий ритм вірша і 
лірична інтерпретація занепокоїли нас.

—  Він заколише їх зовсім.
—  Саме і треба працювати тихо, —  за

уважив один з акторів, —  хай собі сплять.
Ми з ним погодились.
Після «Нової Варшави» зал нагадував 

вагон трамваю пізно вночі. Одні хропли, 
схиливши голову на плече сусіда, інші спа
ли, відкинувшись на спинки стільців. Ще 
інші дрімали, опустивши голови, піднявши 
комір кожуха. Ми по черзі виходили на 
естраду і тихенько, як миші, щось пищат 
ли, аби не розбудити глядачів.

Проте навряд, щоб наші зусилля були 
належмо оцінені. Навіть коли б оркестр 
заграв там «Вальпургієву ніч», —  резуль
тат був би такий самий.

З віршем «Нова Варшава» пов'язана у 
мене ще одна пригода, цього разу жах
лива.

Грали ми тоді в театрі сатири. Актор
ські убиральні містилися в підвалі, де 
жило безліч щурів. Ми знали про це тіль
ки зі слів прибиральниць. За неписаною 
умовою, щури хазяйнували там ранками, 
а ми вечорами. Таким чином, ми не зустрі
чались і мирно співіснували.

Одного разу якась організація замови
ла концерт у неділю вранці. Виконуючи 
функцію конферансьє, я вийшла на про
сценіум, щоб привітати публіку.

—  День добрий панству!
Замість сподіваних оплесків, я почула в 

залі якийсь неспокійний шепіт і навіть зля
кані голоси. Мені не довелося довго до
шукуватись причини. На краю просценіу
ме стояв щур і незадоволено дивився на 
мене. Я заклякла на місці, не в силі навіть 
утекти за завісу. Але щурові, мабуть, на
бридло дивитись на мене. Опротестував
ши при свідках порушення нашої угоди, 
він повагом попрямував за лаштунки. Пе-
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реполох серед глядачів однак не припи
нився. Хтось пищав, хтось квапливо зали
шав зал. Решта чекала, що буде далі, не 
без зловтіхи стежачи за мною. Я мусила 
щось робити. Опанувавши себе, я озирну
лася й гукнула: «Кайтек, прошу тебе, щоб 
це було востаннє!», після чого звернулась 
до глядачів:

—  Дуже перепрошую, панове, але це 
миле створіння страшенно до мене при
в'язане. Він звик, що саме в цей час я 
виводжу його на прогулянку. А зараз по
слухайте вірш «Нова Варшава». —  Вийшла 
за лаштунки і майже непритомна впала на 
руки помічника режисера.

Поки я ділилася з вами цими спогада
ми, на сцені вже поставили незмінний стіл 
і два стільці —  для урядовця і відвідувач
ки. Комік і співачка на місці.

—  Пам'ятай, що ми мусимо тягнути 
скетч, —  шепоче комік партнерці. —  Я ім
провізуватиму скільки зможу, а ти тільки 
дуже повільно говори. Найкраще, удавай, 
що в тебе болять зуби. Або стогни.

—  Я не вмію стогнати. Хай краще зу
би, —  белькоче перелякана співачка.

—  Ну, добре. Тоді я буду стогнати. За
вісу!

Завіса розсувається. Починається скетч.
Затамувавши подих, ми дивимося, як 

наш обстріляний у халтурових боях ми
тець розтягає час. То він не дочув і про
сить ще раз повторити запитання, то по
ринає в папери і тільки коли-не-коли ки
дає злий погляд на прохачку, то лагідні- 
шає і починає розпитувати спантеличену 
партнерку про здоров'я її дітей і чоло
віка.

Раптом він починає скаржитись на всіля
кі хвороби і, приписавши їх протягам, ви
бачається перед клієнткою і перетягує по 
черзі всі меблі в другий куток сцени.

—  Тут не так дме, —  пояснює він, зруч
но вмощуючись на стільці. —  Я слухаю 
вас.

—  У мене є всі посвідки, —  випалює спі
вачка, щаслива, що може, нарешті, скори
статися з тексту ролі.

— Ще раз прошу пробачити, —  переби
ває ЇЇ комік, —  але тут мені буде ще гір
ше, бо я сів коло грубки. Потім вийду на 
вулицю і застуджусь!

І він перетягає всі меблі на старе місце.
Тільки не думайте, що наш колега зну

щається з глядачів. Нічого подібного. Пуб
ліка чудесно розважалась, а ми з поди
вом спостерігали ці варіації на тему скет
ча. Проте не кожному акторові можна по
радити робити таке. Цю акробатику наш 
комік може собі дозволити тільки тому, 
що відчуває всю композицію скетча і не

втрачає зв'язку з глядачами. Це —  коме
дійний талант плюс високий професіона
лізм. Він то відходив від сюжету скетча, 
то вертався до нього.

Час од часу він поглядав у наш бік. Тоді 
ми починали виконувати розпачливу пан
томіму, яка означала, що визволення ще 
не видно, що він повинен тягти далі.

Нарешті комік востаннє безпорадно 
зиркнув на нас і почав грати заключну ча
стину скетча.

—  Більше вже не розтягне. Мусить по
ставити крапку, — шепочу я піаністові. —  
Зараз оголошу твого Шопена. Що ти гра
тимеш? Щоб якнайдовше.

—  Концерт e-moll не можна, бо немає 
оркестру,— бурчить він.— Заграю вальса.

—  Котрого?
—  Cis-moll.
—  Може, краще a-moll?
—  Cis-moll довший.
—  Але a-moll можна грати дуже по

вільно.
Я знаю, що за таке блюзнірство му

зикальна людина вхопиться за голову. 
Хай не хапається. Цікаво мені знати, за 
що б вона вхопилася, коли б почула вико
нання на акордеоні полонезу a-dur про
тягом однієї (так, однієї) хвилини. Бо і та
кий випадок знає історія халтури.

Це було на першотравневому концерті 
на одному варшавському підприємстві. 
Урочисту частину почали з запізненням. 
Промовець був із тих, які полюбляють 
дуже довго говорити. В той час коли ми, 
за умовою, вже мали закінчити художню 
частину і бігти на черговий концерт, ми 
ще навіть не почали виступати.

—  Кожен виконує тільки одну річ, па
м'ятайте, жодних «бісів»!

*— Та який там біс! Він їх уже заговорив 
так, що вони мріють якнайшвидше втекти 
додому.

—  Якщо за десять хвилин він не закін
чить, кидаємо це і летимо далі. Чим вин
ні ті глядачі, котрі чекають там на нас?

За сорок п'ять хвилин доповідач дотяг 
тільки до середини промови.

По короткій нараді ми скоротили 
художню частину до двадцяти хвилин. 
Конферансьє оголосить усіх зразу, а по- 
тім кожен виступатиме з чимсь дуже ко
ротким, Ми піймали у коридорі організа
тора концерту, настрахали його, що зараз 
підемо, організатор вибіг у зал і почав 
махати доповідачеві, щоб той кінчав. Той 
перелякався, пробелькотів щось про 
можливості співіснування і втік з естра
ди. Глядачі в дуже швидкому темпі заспі
вали якусь пісню.

О & О О о
О О О 'О  о
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—  Чуєш, як вони співають? —  звернув
ся акомпаніатор до конферансьє. —  Коли 
ми не затягнемо, вони будуть нам тільки 
вдячні.

—  Так. Заграй щось коротке і урочи
сте, —  відповів конферансьє.

—  Але ж тут немає рояля. Пісням я 
акомпаную на акордеоні.

—  То грай на акордеоні. Ну, давай. Во
ни скінчили. Тільки жодних варіацій. Грай 
Шопена. Це найповніше, і по ходу скоро
чуй — люди не мають часу.

Скоротив. Полонез a-dur, зіграний на 
акордеоні без жодних повторень, у темпі 
значно жвавішім, ніж це допустимо, вия
вився твором свіжим і не нудним.

...Скетч закінчено. Тривалі оплески. За
віса. Я виходжу на просценіум. Хвилинку 
мовчу. Потім розтуляю рота... і в цей мо
мент почуваю, як хтось крізь завісу міцно 
стукає мене по спині. Вони приїхали!

Радісно оголошую співака і біжу за за
вісу. Все гаразд. На сцені наш співак чи
стить краєм завіси черевики, піаніст чекає 
перед фортепіано.

—  Завісу! —  кричу я і мчу до артистич
ної.

—  Ми встигли в останню хвилину! Про
сто як у пригодницькому фільмі, —  гукає 
задоволений сатирик.

— Якби я не тягнув скетч, як солітера, 
ви б устигли на наше лінчування, —  каже 
комік. —  Останній раз псую собі нерви 
через чиюсь халтуру!

—  Ну, годі вже, годі! Не будь таким 
принциповим, —  невиразно бурмоче ак
триса, що саме підмальовує губи. —  
Якось на свята я читала три монологи, ї 
хоч би раз хто зааплодував. А все через 
те, що ти запізнився. Думала, що глядачі 
почнуть мене викурювати з естради ди
мом.

—  То правда. Ти занудила їх тоді на 
смерть. Але то не моя провина, не міг 
піймати таксі і летів пішки через усе мі
сто.

—  А сьогодні наша вина, чи що? Ми 
що, в кав'ярні сиділи?

—  Не кип'ятися і розкажи врешті, що 
сталося?

—  А ти не знаєш, що сталося? Те, що 
завжди. Закінчили концерт, одягаємося, 
виходимо —  машини нема.

—  Директор поїхав?
—  Ні, на цей раз «шофер, мабуть, не 

зрозумів». Мусив на нас чекати, але не 
чекав. Ніхто не знає, де він, хто йому ска
зав чекати, а хто йому сказав їхати, та вре
шті, нащо я вам розказую. Самі знаєте. 
Хотіли піймати таксі, але в цій глушині є, 
здається, аж три машини, котрі їздять,

куди і коли їм сподобається. ! от стоїмо 
на вулиці, замерзли, як собаки, а час ле
тить.

Підібрала їх врешті якась приватна ма
шина, але радість була коротка.

—  Той водій запевнив нас, —  сказала 
артистка, —  що право на водіння він 
одержав тиждень тому, але гальмо пере
стало працювати тієї ж миті, як ми сіли 
в машину.

—  На щастя, десь серед дороги ми зов
сім зупинилися, бо з'ясувалося, що бак 
дірявий і весь бензин витік. Ми стояли на 
шосе не менше двадцяти хвилин, поки 
нас не підібрала якась вантажна машина. 
Летіли зі швидкістю сто кілометрів на го
дину —  шофер був п'яний. Е! Що було —  
те спливло. Залишились живі і граємо!

Комік хитає головою і зітхає:
—  Хто нам заплатить за всю цю колот

нечу, за зіпсовані нерви...
Скільки разів я вже це чула... Після 

кожного «дня халтурника» хтось прися
гає, що більше ніколи не буде так надри
ватися. Після кожної виснажливої подоро
жі хтось клянеться, що вже ніколи, ні за 
які гроші... ! незважаючи на це, естрадний 
актор рідко і неохоче відмовляється від 
концертів. Пояснення, що він просто хоче 
побільше заробити, нічого не пояснює, 
повірте мені. Звичайно, хоче заробити, бо 
для того працює. Але буває, що він може 
обійтися без тих кількасот злотих, що йо
му не дуже й потрібні ті гроші, щоб отак 
мучитися і вкорочувати собі життя, щоб 
їздити з п'яними шоферами, щоб погог- 
джуватися на оті страхітливі виїзди в хо
лодних поїздах о 5-й годині ранку. А про
те бере стільки виступів, скільки подужає.

Він робить це, повторюю, не тільки для 
того, щоб заробити. Жене його страх, що 
«це скінчиться», що він матиме щоразу 
менше пропозицій. «Рік тому Першого 
травня у мене було сім концертів, а сьо
годні тільки п'ять», —  думає він з гірко
тою, хоч рік тому присягався, що востан
нє набрав стільки, що так не можна.

Ось реальні причини того, чому халтур
ники самі себе замордовують до краю. 
Але ще існує така річ, як звичка. Нема 
чого приховувати —  ми цю карусель лю
бимо!

Вона докучає, вкорочує життя, але ви не 
знайдете акторів-гастролерів, котрі, щиро 
понарікавши на свою долю, могли б так 
само щиро сказати, що не люблять ман
друвати.

Не треба їх тільки про це питати. Вони 
соромляться своїх почуттів, як сучасні за
кохані. Почувши пряме запитання, вони 
накинуться на вас: «Аякже, то ж така
втіха тягатись по всіх отих задвірках! Ви
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гляньте, на що я тільки схожа. Маю сорок 
п'ять років, а можна дати всі п'ятдесят!»

Справді, можна дати п'ятдесят. Але має 
п'ятдесят вісім. Бо ця каторжна праця, 
всупереч здоровому глузду,— консервує.

Співак закінчив. Ми з актрисою пішли 
на вихід. Я оголосила її, і вона почала чи
тати монолог. Оце тільки вона стояла по
руч мене —  сіра, змучена жінка з висна
женим обличчям. А з того моменту, коли 
вийшла на естраду —  вже напружена, під
тягнута, промениста. Здається вищою, ніж 
хвилину тому, здається, що м'язи її об
личчя підтяглися вгору на ті міліметри, які 
роблять те обличчя молодим. Як після 
косметичної операції.

Глядачі аплодують вже після першого 
жарту. Вони люблять її, милуються нею. 
Таких акторів легко оголошувати. На них 
можна всіх собак вішати. Можна собі до
зволити, оголошуючи їх, говорити на 
їхню адресу навіть образливі речі. Висмі
ювання своїх улюбленців глядачі спри
ймають як належне, усе їх розчулює. Так 
само, як звороти «ти моє опудало», 
«верблюд», «ти моя потвора» у словнику 
закоханих свідчать про приплив гарячого 
почуття. Король усіх конферансьє Ярбси 
не скупився на такі оголошення. О, як він 
зітхав, як перепрошував публіку, з якою 
огидою вимовляв прізвища виконавців —  
але, звичайно, тих, найкращих з кращих.

Однак такі жарти можна собі дозволи
ти виключно перед досвідченим гляда
чем, бо інакше можна наразитися на непо
розуміння, на зразок того, що трапилося 
якось після війни в одному з невеликих 
міст. Приїхали туди з літературними вечо
рами Бжехва і Мінкевич, Колега, котрий 
оголошував їх, не урахував того, що в за
лі є люди, які вперше в житті почули про 
цих письменників. Що вони прийшли сю
ди, сподіваючись, що виконавці будуть 
танцювати, співати циганські романси або 
показувати фокуси. Не беручи всього 
цього до уваги, конферансьє, рекоменду
ючи поетів, пожартував:

—  Прийшли до мене двоє моїх прияте
лів і кажуть: дай заробити пару злотих, 
пропили всі гроші і не маємо на квитки 
додому. Ну, гаразд, кажу, а що ви вмієте 
робити? Бо у нас задурно грошей не пла
тять. А вони відказують, що напишуть 
якісь віршики і прочитають їх уголос. Мо
же, знайдуться якісь простаки, що куплять 
квитки і прийдуть їх слухати. Я відповів, 
що навряд, але спробувати можна. Як ба
чите, такі знайшлися. І зараз мої приятелі 
прочитають вам свої віршики.

Після цього оголошення кілька чоловік 
одразу вийшло.

Решта, дезорієнтована, сподівалася, що

конферансьє го&орить усе це, щоб по
смішити публіку. Яке ж було загальне зди
вування, щоб не сказати обурення, коли 
те, що оголосив конферансьє, справдило
ся: на сцену вийшло двоє чоловіків, один 
із смутним, а другий з веселим облич
чям, сіли за стіл і —  о жах! —  справді по
чали читати якісь віршики. Публіка з ви
гуками незадоволення залишила зал, і 
другу зустріч, що мала відбутися наступ
ного дня, довелося відмінити.

І подумати тільки, що через два роки в 
тій самій Єленій Гурі під час такого ж 
концерту зал виповнили надзвичайно чут
ливі глядачі, що розуміли усе з півслова, 
і що всі ми, на чолі з Бжехвою і Мінкеви- 
чем, читали по кілька творів на «біс». Ми 
оголошували одне одного, не жалкуючи 
ущипливих епітетів, а слухачі сприймали 
все безпомилково. Я згадую про це, щоб 
показати, як змінилася наша публіка.

Щоправда, між цими двома фазами іс
нувала Ще проміжна: незадовго перед
другим з описаних вечорів до тієї ж Єле- 
ньої Гури на запрошення одного підпри
ємства завітав знову Бжехва.

У клубі зібралося багато людей, які з 
цікавістю слухали вірші. За останнім ря
дом стільців стояв стіл для пінг-понга. І 
ось четверо молодиків вибралися із зали 
й спокійно почали грати в пінг-понг. Куль
ки стукали так, що Бжехва перестав чита
ти і спитав:

—  Вибачте, будь ласка, чи я вам не за
важаю?

—  Ні, ні! Ми не слухаємо! —  заспокої
ли його молодики.

...Концерт у Будинку культури нарешті 
закінчився. Я швидко зняла грим з облич
чя і вибігла з акторської кімнати.

Кароль чекав в умовленому місці.
—  Кошеня було найкраще, —. промовив 

він.

ВІД’ЇЗД
Мені подобаються вокзали. Мені подо

баються поїзди. Літак —  це перенесення 
з місця на місце, автомобіль —  це спорт, 
пароплав —  відпустка в русі. А поїзд —  
це подорож. Я люблю стукіт коліс, люблю 
єдиний у своєму роді спостережний пункт 
біля вікна вагона, люблю станції. Мене 
завжди цікавлять люди, котрі сідають і ви
ходять з вагона по дорозі. «Навіщо вони 
сюди їдуть?» —  дивуюся я, тільки тому, 
що сама їду кудись в інше місце.

Але найбільше мені подобаються вок
зали. Вокзал, ізольований від міста, являє 
собою автономний острів, із своїм влас
ним настроєм, пахощами, ритмом. Як лі
карня. Вокзальний ресторан —  це пункт,
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ЯКИЙ поєднує буденне Ж И ТТЯ, Щ О тече до
вкола, 3̂ таємничим світом мандрів. Так 
само, як з таємничим світом хвороби по
єднує, у дні відвідин хворих, коридор у 
лікарні.

В невеличкому залі майже всі місця 
були зайняті. Про окремий столик нічого 
було й мріяти. Про всяк випадок ми огля
нули зал. В кутку, наче чекаючи на нас, 
стояв маленький столик.

—  Ходім з'ясуємо, чому там ніхто не 
схотів сісти, —  сказав Кароль.

Підійшли. Сіли. Якусь хвилину неспокій
но крутилися на стільцях, намагаючись 
збагнути, в чім річ. Я зорієнтувалася пер
ша і задоволено гукнула:

—  Нічого, все гаразд! Тут тільки дме. 
Протяг.

Кароль присунув стілець і обійняв мене.
—  Так буде тепліше.
—  Облиш, незручно. Громадяни нашо

го віку, що прилюдно обнімаються! Ще 
подумають, що ми сімейна пара і що ми 
з'їхали з глузду.

—  Цілком можливо, —  промовив Ка
роль,—  оті, наприклад, безперечно, обу
рені.

Він мав на увазі пару, що сиділа за сто
ликом навпроти. їм обом було менше со
рока років. Підстрижений, як англійський 
газон, молодик обіймав свою подружку 
з невміло підмальованою мордочкою, що 
робило ЇЇ схожою на підстаркувату герої
ню німого кіно. Вони сиділи в такій самій 
позі, як ми, але вираз їхніх облич недво
значно давав зрозуміти, як вони нас жа
ліють, і осуджують, і глузують з нас. Я зі 
співчуттям дивилася на них, особливо на 
дівчину. У неї ще все попереду. Все. ! той 
день, майже такий самий, як усі поперед
ні, коли він уперше не обніме її. Вона 
чекатиме. Буде говорити про будь-що, але 
врешті не витримає і спитає. Може, жар
тівливо. Може, з викликом. Він швидень
ко обніме ЇЇ, чому б ні. Він просто забув. 
У неї все ще попереду. І той день, коли 
вона зрозуміє, чому він її тоді не обняв, 
і той день, коли почує від нього, що вона 
сама все зіпсувала своїм плачем. І всі не
минучі наступні дні, які так само легко 
передбачити, як хімічну реакцію.

Кельнер подав нам замовлений чай, але 
ми не пили його. Сиділи і мовчали.

—  Як по-дурному ми змарнували ці два 
дні, —  озвалась я нарешті. —  А зараз нам 
залишились лічені хвилини, навіть нічого 
не встигнемо одне одному розповісти. 
Нащо ти їздив до тієї Варшави?

—  Взагалі я не шкодую. Побачив твоє 
оточення. Тепер уже не буду уявляти тебе 
на фоні, що був шістнадцять років тому.

—  Як тобі у нас сподобалось?

—  Дуже.
—  Бачив наш новий торшер?
—  Не забувай, що всі ваші торшери для 

мене нові.
— Як? Чоловік не показав тобі нового 

торшера? Такий великий, красивий. Він 
стоїть біля радіоприймача. Якщо ви сиді
ли за малим столиком, ти мусив звернути 
на нього увагу.

—  Ми сиділи за великим столом.
—  Після вечері теж? Вони подали каву 

на великий стіл?
—  Здається, так. Хоча ні. Кави не було, 

був чай. Кави не могли знайти.
—  З глузду з'їхали! Вона стоїть на шаф

ці в кухні, бляшана коробка. Вони взагалі 
не дали тобі кави?

—  Ні. Вони казали, що тільки ти знаєш, 
де вона є.

—  Ну, звичайно. Все життя кава стоїть 
на одному місці, а вони не знають. Що 
вони дали тобі на вечерю?

—  Правду сказати, я не запам'ятав. 
Але, здається, щось смачне.

—  Уявляю собі! Сардини дали?
—  Не пам'ятаю.
—  Якби дали, то пам'ятав би. Сардини 

стоять у холодильнику, тільки їм ліньки 
було туди зазирнути. Мені не можна з 
дому вийти. Вони нічого не спроможні 
зробити самі.

— Твій чоловік дуже не любить, коли 
про нього або про дочку кажуть «вони» 
або «ви».

—  Уже встиг тобі поскаржитись?
—  Не скаржився, тільки сказав, що ти 

запровадила принцип колективної відпові
дальності. Наприклад, коли дочка зали
шить панчохи посередині кімнати, ти ка
жеш: «Ви ніколи після себе не прибере
те». А коли вона одержує в школі двійку, 
то через те, що «ви страшенно ліниві».

—  Нічого подібного! Яку треба мати 
буйну фантазію, щоб розповідати такі ні
сенітниці.

—  А взагалі було дуже приємно. Ми 
сиділи до першої години.

—  І дитина теж?
—  Дитина вища за тебе на півголови.
—  Все одно дитина. О котрій вона пі

шла спати?
—  Точно не знаю.
—  Певно, об одинадцятій?
—  Здається.
—  Очевидно. Як тільки я виїжджаю, 

вони з цього користуються. Вона мусить 
лягати о десятій, інакше у неї голова бо
лить. Не боліла у неї голова?

—  Вона нічого не говорила.
—  Якщо вона нічого не говорила, зна

чить, у неї боліла голова. Коли вона здо
рова, то говорить невмовкаючи.
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—  Вона говорила, тільки не про голову.
—  Ти не знаєш, її викликали з матема

тики?
—  Не знаю.
—  А що ж ти знаєш? Сидів там цілу ніч 

і нічого не знаєш. Ти хоч бачив усю квар
тиру?

—  Ні, ми відразу сіли до столу і так 
просиділи весь час.

—  Просиділи весь час! В найгіршому 
кутку квартири! В моїй кімнаті треба було 
сидіти, там набагато приємніше.

—  Твій чоловік боявся, що ми там на
куримо. І взагалі вони там тремтять, ду
маючи про те, що ти скажеш з того чи 
іншого приводу.

—  Ну, знаєш! Вони тремтять! В такому 
разі я теж тремчу, думаючи, що вони 
скажуть. Ми всі тремтимо, боячись зав
дати одне одному прикрощів. Тебе це 
вражає? Це тобі не подобається?

—  Але ж навпаки, мені це дуже подо
бається!

—  То чому ж ти все критикуєш?
—  Я критикую? Ну, що ти! Я просто 

невдало висловився,..
—  Дуже невдало. Страшенно невдало. 

Був у мене вдома, де тебе так щиро зуст
ріли, а ти хоч би словечко сказав, чи спо
добалися вони тобі, яке враження на те
бе справили, які вони! Правда ж, вони 
надзвичайні?

Кароль надто добре знав мене, щоб не 
зорієнтуватися, що жарти скінчилися. Він 
гарячково почав вихваляти мого чоловіка, 
мовляв, який він чарівний і розумний, а 
також мою дочку, мовляв, яка вона врод
лива й весела. Захоплювався їхньою гос
тинністю і взагалі сказав усе, чого я че
кала. Він не міг тільки точно назвати кіль
кість цигарок, що їх викурив мій чоловік 
за вечір, і не гарантував, що дочка про
вітрила кімнату перед тим, як лягти спати.

Раптом з гучномовця під стелею почу
лися якісь дивні звуки, немовби з само
скида сипалася щебінка.

—  Мій поїзд,—  скрикнула я і зірвалася 
з місця.

—  Звідки ти знаєш?
—  Сказали по радіо.
—  Ти зрозуміла?
— Ні, але зараз немає іншого поїзда.
Кароль підвівся і взяв мій чемодан. Я

глянула на нього вражена. То це вже все? 
Це вже кінець нашої зустрічі? Оце й була 
наша розмова?

—  Про що ми говорили? —  скрикнула 
я. —  Адже про все це я могла довідатися 
завтра вдома,.. Нісенітниця! Що ж у те
бе... Розкажи хоч що-небудь про себе!

—  Що в мене? Ну, як тобі сказати... Ні
чого особливого, живу нормально...

Ми йшли по перону. Кароль міцно 
тримав мене під руку, і це було про
щання.

Поїзд уже стояв. У цьому місті зупинка 
коротка, ми побігли.

З одного вагона я почула:
—  Гей, Стефо, сюди! У нас є місце!
—  Поспішай, а то бігтимеш за поїздом 

аж до Варшави.
—  Ми думали, що ти тут залишаєшся 

назавжди!
Я вскочила у вагон і стала в дверях, а 

Кароль подав колегам у вікно мій чемо
дан і повернувся до мене.

—  Весь час я хотів сказати тобі щось 
дуже важливе,—  заговорив він швидко,—  
тільки не знав, як ти це сприймеш, я ва
гався...

Поїзд поволі рушив.
—  Кажи!
Кароль ішов обік поїзда.
—  Я не знаю... цілий вечір думав про 

це...
Поїзд набирав швидкість. Кароль біг4 

але вже відставав.
—  Кажи! Та кажи ж!
—  Не пий стільки! Прошу тебе!
Це не був відповідний момент для з'я

сування непорозумінь, Я вихилилася з ва
гона.

—  Обіцяю тобі! Можеш бути спокій- 
ний,—  горлала я щосили.

Поїзд ішов чимраз швидше, і Кароль 
усе зменшувався, як того вимагають пер
спектива і життя. Він теж щось гукав, але 
я вже нічого не могла зрозуміти. Я навіть 
не знаю і, може, вже ніколи не знатиму, 
чи почув він мою обіцянку.

Я вихилялась з вагона ще і ще, намага
ючись сфотографувати очима самотню 
постать. У мене є цей знімок. Мені по
щастило його зберегти.

Всі наші спомини —  це альбом з отаки
ми знімками. Кожна згадка про минуле, 
це схоплений очима і зафіксований мо
мент. Ми можемо розглядати його, як 
справжню фотографію. Не пригадуємо, 
що було за хвилю перед цим або хвили
ною пізніше, а отой, з якихось причин 
увічнений образ лишається в нашому аль
бомі.

Одного жовтневого дня я вибрала з 
своєї, відомої тільки мені збірки знімок: 
далека постать мужчини на тлі освітлено
го, безлюдного перону. І почала писати:

«Спогади халтурниці.
В зім'ятому костюмі, тремтячи від хо

лоду, я зійшла о шостій ранку з поїзда 
на невеликій станції...»

З польської переклала 
Лідія ЛЄСНАЯ.



БРЕКВОЛЬДТ П. Конвалії цвітуть усюди. Роман. Переклад з німецької М. Зісмана.
Велике портове місто в Західній Німеччині. Група комуністів-підпільників живе 

напруженим, сповненим небезпечних пригод життям. І раптом заарештовано одного з 
товаришів. Незабаром стає відомо, що один із підпільників — провокатор. Рішення 
членів організації одностайне — зрадника треба знешкодити. Але хто він?..

Така одна із сюжетних ліній багатопланового роману західнонімецького письмен
ника Петера Бреквольдта, в якому правдиво змальовано життя простих людей у так 
званій «країні економічного чуда».

В українських видавництвах вийшли та виходять такі перекладні твори:

ПОЗНЕР В. Завіса підіймається. Повість. Переклад з французької А. Юркевича.
«Завіса підіймається» — блискуча психологічна повість. Героїня твору — семиріч

на дівчинка Діана, в життя якої несподівано вплітаються таємниці дорослих людей.

СКОУ-ХАНСЕН Т. Голі дерева. Роман. Переклад з датської В. Мамонова, О. Суриц, М. Сидоренка.
В романі йдеться про боротьбу датської молоді, учасників руху Опору, проти ні

мецько-фашистських окупантів.
Роман «Голі дерева» друкувався у «Всесвіті» № 10, 1965 рік.

КАССОЛА К. Наречена Бубе. З італійської переклав П. Соколовський.
Дія роману відбувається в Італії після другої світової війни.
Дівчина Мара закохується в мужнього партизана Бубе. Він теж любить її. Та не

довго триває їхнє щастя. Вбивши під час сутички поліцейського, Бубе змушений тікати 
у Францію. Мара заприязнилася з молодим робітником, і їй самій здається, що вона 
забула свого колишнього коханого. Минає час, і Бубе повертається на батьківщину. На 
кордоні його заарештовують і засуджують на тривалий строк. Мара вражена мужньою 
поведінкою Бубе на судовому процесі. Вона знову закохується в нього і вирішує чека
ти його довгі роки, вірячи, що щастя колись усміхнеться їм.
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