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КРАХ КОЛОН ІАЛЬНИХ ІМПЕ
РІЙ, ВСТУП РАНІШЕ ПОНЕВО
ЛЕНИХ НАРОДІВ У  М ІЖ НА
РОДНЕ ЖИТТЯ ЯК АКТИВНО! 
І СА М О С ТІЙ Н О Ї СИЛИ, ТХ 
ПРАГНЕННЯ Д О  СО Ц ІА ЛЬ Н О 
ГО  ПРОГРЕСУ —  ВСЕ ЦЕ НЕ
РОЗРИВНО ЗВ’ЯЗАНО З ЖОВТ
НЕВОЮ  РЕВОЛЮ ЦІЄЮ , З УС 
ПІХАМ И С О Ц ІАЛІЗ М У, З КЛА
СО ВО Ю  І АНТИІМ ПЕРІАЛІС
ТИЧНОЮ  БОРОТЬБОЮ  НАРО
ДІВ СВІТУ.

(З Постанови ЦК КПРС «Про 
підготовку до 50-річчя Ве
лико? Жовтнево? соціаліс
тичної революції»).

kS4PT4
1917 року, ще напередодні 

Жовтневої революції В. І. Ленін 
писав про зовнішню політику май
бутньої соціалістичної держави, 
держави, за яку тоді боролася 
керована ним партія більшовиків. 
Володимир Ілліч зокрема писав 
про взаємини майбутньої соціа
лістичної Росії з колоніальними 
країнами, з тими народами, які 
неодмінно —  Ленін глибоко вірив 
у це —  звільняться з-під колоні
ального ярма. Він вказував, що 
соціалістична держава подаватиме 
цим народам всебічну і безкорис
ливу допомогу, що вона щиро 
сприятиме їм у переході до де
мократії і соціалізму.

Відтоді минуло піввіку і історія 
незаперечно довела, що все дія
лося і діється саме так, як писав

В. І. Ленін. Його слова про май
бутнє Африки виявилися проро
чими.

Жовтнева революція відкрила 
й перед народами африкансько
го континенту шлях до свободи і 
незалежності. З утворенням пер
шої в світі соціалістичної держа
ви —  Радянського Союзу, скла
лися сприятливі умови для роз
витку національно-визвольного 
руху колоніальних народів. А  піс
ля перемоги СРСР над фашизмом 
у роки другої світової війни і ут
ворення світової системи соціа
лізму розвиток національно-виз

вольного руху, зокрема в Афри
ці, значно прискорився. Сьогод
нішня Африка —  це вже трид
цять вісім незалежних держав, і 
недалекий той день, коли остан
ні ганебні плями колоніального 
панування назавжди зникнуть з 
лиця африканського континенту.

На карті, яку ми тут вміщуємо, 
можна наочно побачити, як вті
люються в життя слова В. І. Ле
ніна про взаємини нашої країни 
з молодими незалежними афри
канськими державами. Позначки, 
якими вкрита карта, це свідо
цтва тої щирої і безцінної ра-
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Асуанська гребля — символ радянсько-арабської дружбудянсько? допомоги, якою насам
перед характеризуються ці вза
ємини.

Спробуємо навести лише деякі 
приклади:

Алжір

За допомогою СРСР тут зводя- 
іься 28 гребель, гідроелектростан
ція, десять підприємств по ремон
ту сільськогосподарської техніки. 
В Алжірі працюють радянські пе
дагоги, лікарі та інші фахівці. Але, 
звичайно, найбільше тут говорять

про металургійний завод в Анна- 
бі, який також будується за допо
могою Радянського Союзу.

Гвінея

Гвінейській республіці СРСР до
помагає будувати велику греблю 
і дві гідроелектростанції, алюмі
нієвий та цементний заводи, вели
ку консервну фабрику. У Конакрі 
за допомогою Радянського Союзу 
зведено Політехнічний інститут,

де вже навчаються півтори тисячі 
студентів.

Кенія

Радянський Союз уклав з цією 
країною дві угоди про надання їй 
економічної і технічної допомоги.

За радянською допомогою 
тут споруджуються велика зро
шувальна система, підприємства 
для переробки сільськогосподар
ської продукції, лікарні, школи.

Конго (Браззавіль)
Иа берегах Нілу працює могутня радянська техніка.

Вступила в дію угода про будів
ництво за допомогою СРСР гід- 
роелект ростанції, зрошувальної
системи, шосейних доріг, ліка
рень.

Малі

Уряд цієї країни зміг завдяки 
сприянню СРСР розпочати роботи 
по поглибленню фарватера і по
кращанню умов судноплавства на 
річці Нігер. Радянська країна до
помагає будувати тут великий це
ментний завод, учбовий центр для 
підготовки спеціалістів сільського 
господарства, кілька середніх і 
вищих учбових закладів.
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Сомалі

За допомогою СРСР організова
но три великих державних ферми, 
будується гребля, гідроелектро
станція, дві лікарні, друкарня, ра
діоцентр, кілька середніх шкіл.

Танзанія

Радянські фахівці допомагають 
будувати дві гідроелектростанції, 
цементний завод, лікарні, школи.

Туніс

Радянський Союз допомагає бу
дувати тут греблі, електростан
ції, Вищу технічну школу.

Н А  БЕРЕЗІ 
ЧЕРВОНОГО МОРЯ

Якщо ми б захотіли розповісти 
докладніше про те, що роблять 
в Африці радянські люди, для 
цього дуже б згодилася навіть 
коротка мандрівка в ефіопське 
місто Ассаб, що лежить на узбе
режжі Червоного моря, саме там, 
де починається Баб-ель-Мандеб- 
ська протока. Сталося так, що на 
берегах цієї протоки тепер ніби 
зійшлися два протилежних світи. 
На східному березі, на території 
Адену, англійські колонізатори 
розмістили свою військову базу, 
націлену проти визвольного руху 
народів Африки і Азії. А  на за
хідний берег протоки, в Ассаб, 
прийшли радянські люди. При
йшли сюди не з гарматами, а з 
екскаваторами, баштовими крана
ми та іншою мирною технікою, 
щоб збудувати для Ефіопії вели
кий нафтопереробний завод, пер
ше подібне підприємство в цій 
країні.

Власне, завод уже збудовано. 
Відбулася урочиста церемонія 
відкриття нового підприємства, і 
завод дає вже свою першу про
дукцію. Коли він почне працюва
ти на повну проектну потужність, 
це становитиме понад 500 тис5іч 
тонн нафти на рік. Ефібпія одер
жить для своїх потреб бензин, 
гас, бітум, пальне для реактивних 
літаків.

Завод уже готовий, але будів
ництво продовжується.

Радянські будівельники зводять 
для робітників нафтоперегонного 
заводу житлові будинки, школи, 
лікарню в робітничому містечку.

Нині, коли завод уже працює, 
чутка про нього поширилась да
леко за межі самої Ефіопії. Іде
ться ж про справді трудовий под

виг радянських людей. Працюва
ти доводилося в нещадну спеку, 
під пекучим сонцем. На перешко
ді ставали часті в цих місцях пі
щані бурі. Але роботи не припи
нялися ні на день.

Не можна не згадати тут деякі 
цифри. Радянські фахівці разом 
з місцевими ефіопськими робіт
никами, яких вони навчали новим 
професіям, змонтували і встано
вили чотири з половиною тисячі 
тонн металевих конструкцій і по
над десять тисяч тонн різного те
хнологічного обладнання. Вони 
проклали сто кілометрів різних 
труб, змонтували сто резервуарів, 
здатних вмістити 120 тисяч тонн 
нафтопродуктів.

Радянський інженер Борис Су- 
щенко, який керував монтажем 
складних установок, знаходив ви
хід із найскрутніших ситуацій, ко
ли природа, клімат, все, здавало
ся, чинило опір будівельникам. 
У неймовірно важких умовах він

Вантажні автомобілі з радянською 
маркою працюють на дорогах 

Гвінеї.

ще встигав навчати ефіопських 
друзів, тих, кому в майбутньому 
треба буде самим стати кваліфі
кованими фахівцями.

На церемонії відкриття заводу 
імператор Ефіопії Хайле Селассіє І

Політехнічний інститут в Конакрі, збудований за допомогою Союзу РСР.

Стадіон в гвінейській столиці також плід роботи радянських фахівців.

В



назвав новозбудоване підпри
ємство «вічним монументом ге
роїчній праці радянських і ефі
опських людей, монументом дру
жньому співробітництву народів 
обох країн». Це справді так. і ко
ли ввечері запалюються вогні но
вого Ассаба, їх видно й по той 
бік Баб-ель-Мандебської прото
ки. Вони світять немов відблиск 
нового світу, початок якому по
клав Великий Жовтень.

«М А ЛИ Й  А С У А Н »

Фото праворуч. На перший по
гляд нібито нічого незвичайного. 
Людина п’є воду з казанка, заспо
коює спрагу. Але коли зважити, 
що це фото зроблено в глибині 
Сахари, воно набуває зовсім іншо
го значення.

Так, це фото зроблено саме 
в Сахарі. І п’є воду з казанка ра
дянська людина, гідрогеолог, 
який тут, у безкрайній пустелі, 
де навкруги лише самі піски, 
знайшов дорогоцінну вологу для 
алжірців.

Бурильна установка, яку видно 
на фото, також прибула з Радян
ського Союзу. її зроблено на Ук
раїні, на одному з луганських за
водів.

Те, що зараз споруджується з 
допомогою Радянського Союзу в 
алжірській провінції Кабілія, уже 
назвали «Малим Асуаном». За 
радянським проектом великі пло
щі неродючих земель мають пе
ретворитися на край високих вро
жаїв пшениці. Це звучить трохи 
зухвало —  пшениця в цьому без
водному краю. Але радянський 
проект є цілком реальною спра
вою, і він уже здійснюється.

Ідеться не лише про пошуки 
води в глибинах Сахари, хоча од-

Нафтопереробний

ного цього було б досить, щоб 
зрозуміти велич замисленого. Ра
дянські фахівці запропонували 
спорудити на річках Кабілії цілий 
комплекс гребель, створити штуч
ні водоймища і наповнити їх во
дою в період осінніх і зимових 
злив, а також у період весняного 
танення снігів на вершинах гір.

Цей сміливий проект енергійно 
втілюється в життя. На місцях 
майбутніх гребель і водоймищ 
уже гудуть потужні радянські 
трактори, а радянські екскаватори 
перекинули сотні тисяч кубомет
рів грунту.

Що дасть Алж іру цей «Малий 
Асуан»? Не менше як десять ти
сяч гектарів нових родючих зе
мель, де можна буде збирати 
щороку по два врожаї зернових, 
а також овочів, фруктів. Це озна
чає, що збір сільськогосподар
ської продукції в Кабілії зросте 
на 25 процентів.

Освоєння нових земель сповнює 
серця алжірців великими надіями. 
Адже територія країни поки що 
зовсім не здатна прогодувати 
своє населення, яке зростає те
пер дуже швидко. Між прибе
режною смугою і пустелею про
стягнулися безлюдні землі, які 
згодом мають стати новою жит
ницею країни, джерелом цілого 
багатства сільськогосподарської 
продукції. Так буде, коли радян
ський проект повністю втілиться 
в життя.

В Алжірі згадують, як ще за 
часів французького колоніального 
панування раз у раз створювалися 
різні акціонерні товариства, які, 
гучно рекламуючи свою діяль
ність, заходилися діставати воду з 
пісків Сахари. Але так нічого й 
не зробили. Лише тепер, зусилля
ми радянських людей, віковічна 
мрія алжірців стає дійсністю.

завод в Ассабі.

Вода, піднята з глибин Сахари.

«Малий Асуан» росте на очах. 
І він є ще одним свідоцтвом бла
городної місії радянських людей, 
щирих друзів нової Африки.

* * *

Ми навели тут лише деякі при
клади, назвали лише деякі афри
канські держави. Ми лише по
біжно згадали тут такі широко ві
домі факти, як, наприклад, плід
не співробітництво Радянського 
Союзу з О б ’єднаною Арабською 
Республікою, співробітництво, 
яскравим символом якого стала 
Асуанська гребля —  ця історична 
споруда на Нілі, що її зводять 
радянські фахівці.

Треба ще нагадати, що довго
строкові кредити, надані Радян
ським Союзом африканським 
країнам, його технічна і економіч
на допомога грунтуються на зов
сім нових основах, анітрохи не 
схожих з тим, що в капіталістич
ному світі іменується «допомо
гою».

Щира і безкорислива радян
ська допомога молодим незалеж
ним державам не пов’язується з 
будь-якими умовами і вимогами 
політичного, економічного або 
воєнного характеру. Радянський 
Союз не домагається для себе 
участі в прибутках збудованих 
ним підприємств, акцій чи посад 
для своїх представників у дирек
ціях і управліннях цих підпри
ємств. Це зовсім новий тип до
помоги, можливий лише з боку 
соціалістичної держави. Це ленін
ські ідеї, втілені в життя.
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АДАМ В А ЖИ  К

НА РИШТОВАННЯХ

Гляньте: в авангарді як 
стоїть на риштованнях партія. 
Точиться битва класова —  
будова класу нашого.
Хай знають люди для кого 
за будовою росте будова —  
чи для сталевого магната, 
чи атомщика біснуватого, 
а чи для себе, для людини 
Варшава зводиться в небо синє.

Дім, що створили невільні руки 
з примусу і розпуки, 
завмирав не раз, недокінчений, 
страйкарями недовінчаний.
Не наші були то мури 
нашої архітектури, 
кров'ю злютовані палаци —  
плід злидаревої праці, 
готика нашої вроди, 
ренесанс —  витвір народу, 
барокко —  все панам на втіху, 
а трударям —  на околиці стріху. 
Доволі міським голодранцям 
одну комірчину на двадцять, 
підвали, горища, піддашшя —  
оце тільки й нашого.
Інакше з руїн та звалищ 
вроста в соціалізм, як галузь, 
для бібліотек публічних 
вічнозелений дім готичний, 
для клубів, консерваторій —  
ренесансові зали просторі, 
для фестивалів і студій —  
монументальні споруди, 
оздоблені фронтонами, 
мов гаптарками гаптованими. 
Інакше над ним яскриться 
червона, як мак, черепиця.

Муляр мудрими руками 
відкриває в розкопах камінь

коштовніший від злота —  
камінь нашого поту.
Його з одвічного полону 
звільня прийдешнього долоня, 
відшліфовує грані світлі, 
і —  до Плану Шестиліття —  
кладе у дім нової форми 
долоня, що ламає норми.

Що в цій долоні вписане, 
ще не розквітло піснею, 
нові каменярські творіння, 
висотних будов склепіння, 
мрії, дерзання невтомні 
втілені в залізобетоні, 
столичних магістралей 
перспективи безкраї.

Та спочатку відімкнуться двері 
з тьми заулків на зелені сквери, 
загорожу люд розтрощить, 
піде в центр міський на площі. 
З-під старої підворітні 
стрельне просторінь блакитна, 
розбіжаться переходи 
з півдня, заходу і сходу, 
від заводів до палаців, 
від домівок до місць праці. 
Люд зійде до центру міста, 
сповнить місто новим змістом 
і встановить вздовж на Трасі, 
вздовж Маршальської Нової, 
скрізь —  гармонію єдину, 
поєдна красу і працю 
із любов'ю до людини.
Гляньте: в авангарді як 
стоїть на риштованнях партія...

З польської переклав 
Антон ШМИГЕЛЬСЬКИИ
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МІЛОШ KPHO Мал. А. Ж у к о в с ь к о г о

<йвй*чі
М оттої' '
Сьогодні тядека в 
мене година.

ї. Волькер.

ПОВІСТЬ

—  Дванадцять... Дванадцять... Салатін? 
Дванадцять... Нас оточено. Швидше на по
міч!.. Ми зостались удвох. Протримаємось... 
Що? Не чути. Ех, перервали зв'язок!

Трубка випадає йому з руки й теліпається 
на шнурі. Безпомічна й непотрібна, мов пе
ребита нога. Солдат на смереці за потоком 
перерізав кабель і обережно злазить униз.

Юнак в червоному светрі бачить його 
крізь віконце й голосно повторює:

—  Ех, перервали зв'язок!
Б'є черевиком по трубці. Пульс у нього 

частішає —  він відчуває це, торкнувшись 
долонею шиї. їх відрізано, тепер не спо
вістиш про себе. Зводить рушницю, ЦІЛИТЬ
СЯ. Пізно. Та раптом бачить, як майнула 
якась тінь, і стріляє навмання. У  відповідь 
мур полоснула черга з автомата.

Юнак дивиться на світ, ніби крізь щілину 
в замку. Блищить смужка рнігу, з над смере
ками синіє небо,

Вузька «смужка вкритої снігом землі, а 
проте це для нього цілий світ'. І ціле життя. 
Нею наближається до склепу смерть. Вона 
вже була за якихось кілька кроків. МалЗ 
сірі очі, білясті брови,' білий маскувальний 
халат, а на касці —  череп з кістками. Від
повзла трохи назад. Але вона тут не сама. 
Нагадує стоголового вогнедишного драко
на. Залізними пазурами вп'ялася з усіх боків 
у бункер. Може вдертися крізь двері, що їх 
охороняє Марош, або крізь віконце.

Юнак у червоному светрі припадає що
кою до холодного приклада. Він щойно 
отямився, від горла йому відступив клубок 
страху, ослабли корчі, що схопили його 
коло серця. Він втирає піт з чола, глибоко 
дихає, але ноги все ще немов дерев'яні. 
Він стоїть, спершись на стіну плечем, палець 
тримає на спусковому гачку. Мушка зату
ляє білу блискучу смугу, а в голові вирують 
думки.

Він не мусить весь зосереджуватись —  
вистачить, щрб пильнували очі і вказівний



палець лежав на спусковому гачку. Око, 
рефлекс, ̂ палець і постріл —  один механізм. 
Він нікого не підпустить до віконця. А біль
ше нічого не треба, та більше нічого й не 
вдасться зробити.

Якби німці здогадалися, що тут забари
кадувалося всього двоє партизанів, вони 
увірвалися б до бункера будь-якою ціною. 
Телефон! Тх цікавить телефон. Вони з'єдна
лися б з партизанським штабом і замани
ли б партизанів у пастку.

—  Ні, —  просичав юнак, сердито смикнув 
за трубку, відірвав її й жбурнув на купу 
галуззя. Стягнув зі столу апарат. Тепер уже 
вони не скористаються з телефону. Провів
ши рукою по лобі, дивиться на розсипані 
карти.

І йому здається, що чирвовий валет по
сміхається. Чирвовий валет... Саме ним по
ходив він, коли зчинилася стрілянина. «То 
наші полюють», —  махнув рукою, але тут 
же збентежився —  кулемети! Хлопці ско
чили на ноги, схопили гвинтівки й метнули
ся до дверей. Помчали просто під свинце
вий град. Войтєх довго кричав. Його 
гамселили прикладами. Бідолашний поголив 
лише одну щоку. Феро встиг уже і вмитися, 
тільки бородатий Яно скидався на Робінзо- 
на.

Чого ви вибігли? Досвідчені вояки, він 
супроти них шмаркач. Він теж розгубився, 
але в слушну хвилину опанував себе. Схо
пив Мароша за рукав: «Не дурій, зостанься 
тут!» І той зайняв оборону біля дверей.

Постріл. Так, це Марош. Поцілив? Йому 
добре видно крізь шпарину над дверима. 
Немов у середньовічному замку. Марно 
куль не тратить. Чого вони, власне, чекають?

Німці так близько, що важко навіть пові
рити. Чутно їхні голоси. Юнак у червоному 
светрі напружує слух. Вловлює окремі слова 
і притлумлює віддих. Він розуміє по-німець
кому.

—  Без гранат їх не візьмемо. Витрачено 
вже весь запас.

—  Заховайся, висуватись ризиковано!
—  їх там до біса!
—  О  шістнадцятій тут буде лейтенант 

Бріксель. У них є міномет.
—  Отже, почекаємо іще годину.
—  Ми вистріляли майже всі набої. Гаразд, 

почекаємо.
—  Вони знайдуть нас?
—  Ну звісно.
Без гранат до них німці не наблизяться. 

Натрапили на свій дозор і вибовкали всі 
плани. Чекають лейтенанта Брікселя.

Шістнадцять нуль-нуль... Юнак зирнув на 
годинника —  п'ятнадцять годин дві хвилини. 
Година. Ще година, здається, вони таки 
нічого зараз не починатимуть. Чекатимуть 
підмоги. Відпочинуть, закурять, а тоді... А

тоді викишкають їх звідси, закидають вікон
це гранатами.

Година. Мала надія на те, щоб лишитися 
в живих, надто мала. Підмога до німців 
прийде за годину, а з нею і кінець. Дивна 
ситуація. Доля? Закономірність? Випадок? 
Кінець життєвого шляху?

Не лишається нічого, тільки пильнувати за 
смужкою землі перед віконцем.

Він стрепенувся й гукнув:
—  Агов, Марош!
О д дверей долинув придушений голос:
—  Що таке?
—  Ще годину витримаємо?
«Витримаємо, —  посміхається він, —  а

потім що?» Жити їм лишилося всього годи
ну. Але й цей відтинок часу вселяє ще якусь 
надію. А що, як підкріплення до німців не 
встигне прийти і їх випередять хлопці? Мо
же бути й таке. Однаково залишається го
дина. Година життя!

Швидкість пересування слимака і рух 
світла за секунду такі схожі між собою, як 
піщинка й пустеля. В житті теж час приби
рає різних личин: від наймінливішої —  гри 
проміння в краплині роси —  до непоруш
ної, застиглої, мов нудьга. Година життя в 
оточенні —  з попелом відчаю й іскрами 
надії —  надає думкам, почуттям і спогадам 
крил бистрого світла.

Юнак стоїть під віконцем у червоному 
светрі, голубих лижварських шароварах, 
смушева шапка збита набакир. З-за прочи
нених дверей долинає Марошів кашель. 
Грубка ще гаряча, потіють муровані стіни, 
тепло струмує і в коридор, що з'єднує 
обидва склепи й веде до виходу, до заліз
них дверей. Надворі з-під заметів стирчать 
закопчені уламки стін і обвуглені колоди.

В мурованому бункері мов у трюмі по
топленого корабля. Прийде порятунок чи 
ні? Хвилі хлюпають о борти, загрожує 
страшний, дев'ятий вал, після якого від ко
рабля можуть зостатися тільки уламки.

Колись тут стояв напівмурований, напів- 
дерев’яний будинок лісництва з рогами над 
ганком. Восени, коли автоматні черги заглу
шили сурміння оленів, альпійські стрільці 
підпалили лісництво, колиби, сінники. Під Са- 
латіном уцілів мурований склеп, який правив 
для партизанів за сторожовий пост, що був 
з'єднаний із штабом загону телефонним ка
белем. Вдале розташування обох склепів із 
коридором, що вів до залізних дверей з ві
концем, створювало зручні умови для обо
рони під землею. Бункер вдалося б захопи
ти хіба що ціною великих жертв або заки
давши його великою кількістю гранат.

Юнак дивиться на годинник. Хвиля нерво
вого збудження зовсім уляглася, і його опа
нував спокій з тверезим усвідомленням без
вихідного становища і якась байдужість. По
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лиці його ковзнула легка усмішка, з чола 
зникли зморшки, і перед примруженими 
очима постало дівоче обличчя.

Ходики на стіні давно вже пробили, але в 
вухах Єли все ще бринить мелодія ударів. 
В кахляній грубці потріскує вогонь. Дівчина 
з розпашілими щоками підбиває перину, по
тім байдуже дивиться на термометр і зіт
хає. Тридцять вісім і одна десята. Третій день 
вона грипує. Сьорбнувши чаю з малиновим 
варенням, звертає очі до фотографії на стіні.

Дивиться на юнака в позолоченій рамці, 
і серце ЇЇ стискає гіркий сум. Бріксель, лей
тенант Бріксель пішов сьогодні вранці на 
партизанів.

Дівчина лічить на тонких пальцях неділі. 
Десять тижнів —  це сімдесят днів, а їй зда
ється, що минула ціла вічність. Біля вікна в 
сусідів стояла різдвяна ялинка, а на столі 
чорнів револьвер. Тоді вони бачилися вос
таннє. У сніговицю він вернувся в гори.

Кімната ця їй невимовно близька. Портрет 
у позолоченій рамці —  це ніби він сам. То
рік тут вона ночувала вперше. Приїхала з 
матір’ю на тітчин похорон, і вони запізнили
ся на автобус до міста. Владові батьки за
пропонували їм його кімнату.

Він вчиться в Братіславі, вигнався, як піс
ля дощу, невідомо, в кого він удався; по
заду вже й державні екзамени, йому все ду
же легко дається. Батько і пишається сином, 
і висловлює своє невдоволення: йому йде 
все легко, лишається вільний час на листи 
до дівчат і на політику, а це ще нікому не 
приносило користі. Не дивись високо, бо за
порошиш око. Вивчає російську мову, ходить 
на засідання таємних гуртків, ніби жменька 
студентів спроможна перевернути світ. 
Шмаркачі! Все зроблять і без них. На якого 
біса вигрібати жар з вогню, до того ж, за 
зовсім чужих людей. Та хіба хто годен дати 
собі з хлопцем раду? Всміхнеться, пере
смикне плечем і знову копається в чеських 
та німецьких книжках. Що має прийти, то 
прийде й без них. Якщо треба, то й рево
люція. Костьол закриють? Проживемо без 
нього. Тільки б лиха. Домівки твоєї не за
чеплять, платні також: рахівники потрібні 
всюди —  без них не обійдуться ні німці, ні 
росіяни. Але Владо надто розумний, батько 
йому вже не може нічого порадити. З ньо
го виріс справжній жевжик. Ну що ж, хай 
пробує, власні хиби навчать його жити.

Батьків образ остуджує кімнату, сповнену 
проміння. Дівчина перебігає очима по знайо
мих речах, по книжках. Торік вона ввійшла 
до казкової кімнати, де на неї чекали при
ємні несподіванки. Владо, Владо —  який він 
на вигляд? Вона оглянула на столику й на

стінах фотографії, прикидаючи в думці, чи 
високий на зріст, нарешті несміло запитала, 
чи це він.

Зараз п’ять хвилин на четверту. Хтось ти
хо натискає на двері. Входить літня жінка 
з насунутою на чоло хусткою. Обличчя в 
неї з тонкими рисами; карі очі й брови схожі 
на ті, що на портреті. Озирається, ніби хоче 
пересвідчитись, чи не підслуховують стіни, 
потім пошепки каже:

—  Прийшла сусідка, Бодіцька. Владо по
вернув пиріг. В ньому є щось ніби й для 
тебе.

І подає їй пакуночок, поправляє подушку 
і з порожньою чашкою виходить з кімнати.

Серце в Єли гучно закалатало, очі засяя
ли. Вона обережно розламує пиріг і виймає 
згорнутий папірець, розправляє його на до
лоні й читає, затамувавши подих:

«Твого листа отримав. Я весь час сиджу в 
спаленому лісництві «Під Салатіном». Не 
бійся, я обережний. Почуваю себе добре. 
Фронт наближається, сподіваюсь, що скоро 
зустрінемось. Пришли, як і ^минулого разу, 
головні дані: скільки прийшло нового вій
ська, яке і скільки в нього важкого озброєн
ня, вермахт це чи СС? Бережи себе. Вітай 
наших. Думками й серцем я весь час із то
бою.

Цілую.
Владо».

Єла зітхає й дивиться у вікно. Зелені очі 
її сяють у діамантових променях. Вона бере 
папірця; надворі так гарно: біліє трояндо
вий квітник в паперових ківерах, і тільки на 
доріжках видніє чорна земля. Капотить з бу
рульок, що звисають з даху, літають синиці 
і, здається, своїм дзвінким щебетом: «Сі- 
сітерн, сік, сік!» кличуть весну.

«Радість буття»,—  думає Єла й примруже
ними очима дивиться на сонце. Може, Вла
до теж підставляє зараз обличчя ультрафіо
летовому промінню? А светр? Чи гріє його 
червоний светр? Він зовсім близько від неї, 
і все ж вони ніби перебувають зараз на двох 
різних континентах. Ба навіть далі: їй здаєть
ся, що вони на різних планетах —  між конти
нентами ходять пароплави, а в долину доро
га їй закрита наглухо.

«Радість буття...» На хіднику чути кроки. 
Він притягує до себе Єлині очі —  Владо 
якось писав про бетонний бункер. Рівномір
не, глухе гупання —  такий звук можуть ви
бивати лише свинцеві підошви. Похмура, сі
ра постать виринає з-за рогу будинку через 
кожні сорок секунд, обертається, мов той 
глобус, і знову чутно кроки. Розмірені, чіткі, 
рішучі. Охоронець майора вермахту, що 
безперервно дзвонить по телефону в сусід
ній кімнаті. Це страшенно гнітить Єлу.

Сонячний березневий день. Єла дивиться 
на папірець: наближається фронт, війні ско
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ро кінець. їй би реготати з радості, а в кім
нату вповзає похмурий, важкий неспокій. її 
охоплює туга. Завтрашній день їй уявляється 
кроком у прірву беззоряної ночі. Вона си
дить у ліжку, натягнувши перину аж до під
боріддя, на чоло поклала холодний компрес. 
Холод зменшує болісний неспокій, невиди
мими судинами проникає глибоко під шкіру, 
торкається кори мозку, тамує біль.

«Щ о це зі мною, що зі мною діється? Чо
го мене без причини, без найменшої причи
ни, мучить такий неспокій? Що там може 
зробити Бріксель? Ні, з Владом нічого не 
станеться, все мусить скінчитися якнайкра
ще. Він переживе війну, і нам належатиме 
цілий світ».

Знову чути кроки. Бридкі свинцеві кроки, 
від яких стає тоскно. Єлі .здається, що вона 
у в’язниці й чекає якоїсь несподіванки. Нер
ви ж бо не з заліза.

Наручний годинник не зупинився. Стуко
тить біля вуха, ніби серце пташеняти. Потім 
його закриває рукав червоного светра. Див
но, навіщо він узяв в гори цей светр? Він 
був на ньому й тоді, коли вперше зустрівся 
з Слою. І тоді стояла ясна, сонячна погода. 
Пам'ятає, ніби це було вчора, а не рік 
тому.

Вони спускаються лижвами вниз, по вкри
тому снігом схилу, вітер свистить у вухах, 
летить зграя куріпок. Владо робить незграб
ний поворот, Єла скрикує й падає, але одра
зу ж устає, обтрушується. Потік жебонить 
під кригою, кундель бреде по черево в сні
гу. В нього ясно-червоний язик і чорний 
писок.

Владо під’їжджає до Єли, струшує їй з ру
кава білий, як папір, сніг, дивиться на каш
танове волосся з мініатюрними зірочками, 
що вкривають весь схил і тільки в затінку 
схожі на тьмяне срібло. Кундель підскакує 
до лижварів і хапає Влада за рукавицю.

—  Що, Реке, ревнуєш?
Владо бачить, що тонкі пальці лежать на 

голові у пса, й навмисне торкається їх.
—  Холодні, —  мовить він і довго тре їх 

долонями. —  Дай ліву руку. Так. Ця тепліша. 
Чому вірити? Прислів’ю чи біології?

—  А ти як гадаєш?
—  Холодні руки —  гаряче серце. Чи біс і 

диявол —  те саме?
—  Не знаю, —  шаріє Єла і скидає лижви. 

—  Відпочиньмо.
Вони сідають на складених навхрест лиж

вах. Реке лізе між них, тулиться до Єли. Вла
до пише бамбуковою палицею на білому 
снігу «Є » і «В», засоромлено креслить лінії, 
дивиться на палицю і раптом каже:

—  Бамбук ріс під рик тигрів у тропічні

ночі, а тепер опинився серед снігу. О, коли 
б він міг говорити!

—  Мені б стало страшно.
—  З нами? — показує Владо на Рекса.— Та, 

власне, це краще, що речі мовчать. Уяви со
бі, що було б, коли б годинник у моїй кімна
ті все тобі вибовкав.

—  Мене б це засмутило?
—  Не знаю, але ти знала б про мої думки.
Юнак знову ніяковіє. Пригладжує своє

розпатлане волосся, намагається посміхну
тися. Тінь крил пливе по білій рівнині, ков
зає по крутому схилу. Владо дивиться в не
бо, на повітряного хижака, порівнює дужі 
крила з прозорою хмариною, легкою й зо
лотистою, мов пір'їнка канарки. Підставляє 
обличчя сонцю.

Примруженими очима дивиться на лиж
ню. Широко розплющує очі. Сліди сходять
ся, наче рейки залізничної колії вдалині, 
знов розходяться й біжать поруч аж до за
мерзлого потоку і вбраної в бурульки вер
би.

Єлині пальці неспокійно перебігають по 
лижві, немов по клавіатурі. Ні, це не такт 
вальса. Скоріше такт якоїсь рапсодії. Йому 
здається, що Єла відчуває водночас радість 
і страх. Мабуть, боїться, що, може, треба 
буде дати йому якусь певну відповідь.

Владо, скориставшись цим, здобуває пе
ревагу. Відчуває, як з його обличчя щезає 
розгублений вираз, як у кутках уст застигає 
тверда, аж ніби кам’яна складка.

—  Ми залишили в снігу слід від лижв, —  
каже він, —  а завтра на нього натраплять 
інші лижварі. Це трохи символічно. Знаєш, 
іноді я думаю, що людина живе для того, 
аби залишити по собі якийсь слід. У цьому, 
мабуть, і полягає безсмертя.

—  Ні, Владо, щось мусить бути поза нами, 
над нами. Розумієш? Називай це як хочеш. 
Бог, доля, провидіння...

—  Я вірю лише в людину.
Владо червоніє. Він хизується чужим пиш

ним висловом, але інакше передати свої 
думки не вміє.

—  Людина надто мала, немічна, —  посмі
хається Єла.

—  Вона пасивна, Єло, але коли збагне, що 
народилася для щастя, одразу змінюється.

—  Щастя призводить до егоїзму, Владо.
—  Я в це не вірю. Щастя як острів серед 

чужого нещастя не довго протрималося б.
їхні погляди зустрілися, дівчина схиляє 

голову, на хвильку відступає. Потім її очі хо
ваються за зеленими окулярами і замість 
промовистого погляду Владо бачить від
дзеркалене сонце. Воно мале, мов мідячок, 
і якесь холодне.

Єла намащує чоло і ніс кремом. Вона мо
гла б. далі вести річ про щастя, але тоді їй би 
довелося копирсатись у своєму сумлінні, а
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може, й щось певне відповісти Владові. Кра
ще хай час скаже своє, це легше й безбо
лісно.

Вона спокійно розтирає крем по обличчю 
й питає:

—  А хіба людина спроможна залишити по 
собі тривалий слід? Адже життя таке корот
ке?

—т Чому ж? От поглянь, блискавка спа
лахує всього на якусь часточку секунди, а на 
липі перед нашим будинком назавжди ли
шила свій слід.

Єла креслить вербовим прутиком по сні» 
гу коло, а в ньому —  дві стрілки. Дівчина 
раптом ніяковіє. Ніби її рукою водила якась 
підсвідома сила. Коло і дві стрілки.

—  Арістотель? —  питає Владо.
—  НІ, мене лякає іспит на атестат зрілості. 

З фізики.
—  Дві протилежно діючі сили? Коло —  це 

ти?
—  Одна з них діє довше, але друга силь

ніша. Що буде з колом?
Вона знімає окуляри. Владо помічає лука

вий блиск в її очах, розпростує зігнуту ногу 
й знизує плечима:

—  Ти сказала йому про мене?
Єла кивнула і скинула з коліна Рёксову 

лапу. Владо смикає собаку за ошийник і по
малу підводиться:

—  Що буде з колом? Вирішуй на користь 
тієї сили, що має більше притягання.

—  Нелегка задача, пане професоре.
Владо витирає з чола холодний піт. «Пане

професоре, пане професоре...» —  звучать 
йому у вухах Єлині слова.

Вічність, щастя... В кількох кроках від бі
лої смуги з клаптем синього неба стоять 
солдати із схрещеними кістками й черепом 
на петлицях. А Єла в селі за залізним му
ром, що оточив з усіх боків бетонний бун
кер.

Єла дивиться на сонце. їй ввижаєтьея, що 
це місяць, ясний і великий, що зараз тиха, 
срібна ніч. Владо сидить біля неї в станцій
ному буфеті, неквапно п’є чорну каву й ку
рить. Якось смішно, носом пускає дим, від
ганяє його від себе, кашляє.

Хрипко награє грамофон —  співає Цара 
Леандер. В її голосі бринить щось хтиве й 
фатальне, суворе й гірко-солодке.

—  «Забуть мене, якщо можеш, навіки»,—  
перекладає вголос Єла. Відчуває тепло Вла- 
дової долоні і, скоса зиркнувши на буфет
ника, висмикує соромливо руку й каже: — Я 
знаю вже стільки про тебе, що не можу на
віть йняти віри. Може б, ми трохи уповіль
нили наш слалом?

—  І так, і не так, —  усміхається Владо й 
гасить у попільничці недопалок. —  Знаєш, у

кожного є своя заповітна мрія, яка тільки 
раз може здійснитися у житті. Уповільнити? 
Безглуздя. Проміжні зупинки не для мене. 
Я хочу якомога швидше досягти кінцевої.

Грамофон скрипить, дратує нерви* потім 
зовсім замовкає. Буфетник куняє за стой
кою, а за вікном стугонить страшенно дов
гий товарняк. Прогуркотівши, зникає вдали
ні, лишивши позаду хмару сірого диму, не
привітний дух окопів, нафталіновий запах 
нового обмундирування й ефіру; світло си
ніх ліхтарів, полегшене зітхання тих, що захо
валися на горищах, виття сирен. Єла мало не 
плаче; їй здається, ніби шматки криги на бе
резі Вагу перед буфетом —  замерзлі сльо
зи, а гори вугілля за станцією —  скам’янілий 
біль цідого світу; ніби студена вода —  німа 
і грізна могила для живих. її лякає мобілі
зація, що загрожує всім, у тому числі і сту
дентам. І ешелони, нескінченно довгі ешело
ни, що мчать і мчать на схід.

Гуркіт товарняка зовсім стихає. Западає 
тиша, якась заспокійлива й аж наче нере
альна. В розмерзле вікно дихає холодна ніч. 
Вони п’ють вино. їй воно здається кислим, 
проте .дівчина відчуває, як воно розв’язує 
язика, як їй приємно.

—  Знаєш, —  каже Владо, —  кожна люди
на випромінює певні флюїди. Один їх сприй
має, інший ні.

Єла далі снує свою думку:
—  Отож, ти сам бачиш, що світ —  це не 

тільки матерія?
—  А що ж тоді передавач і приймач? Ідея? 

Душа? Ні, Єло. Коли передають щось на 
хвилі X, то на хвилі X його і ловлять. З людь
ми, певно, теж так,

—  Отже, ти віриш у передачу думок на 
відстань?

—  Може, й вірю, але не бачу в цьому ні
чого такого, що не залежало б від людини.

Пасажирський поїзд запізнюється на двад
цять хвилин. О д світла ліхтаря в руках кре
мезного залізничника блищать рейки. Єла 
дивиться на них крізь вікно, і чоло її хмур
ніє. Дві паралельні лінії сходяться в безмеж
ності. Так, у безмежності. Людина не годна 
всього уявити собі. Вона здається дівчині 
крихтою тютюну в келиху вина. Скута до
лею, ніби одягнена в залізну сорочку, вона 
піддана дії магнетичних сил. Свобода волі?..

Владо цокається з Єлою, надпиває з сво
го келиха й каже:

—  Людина —  це цілий всесвіт у мініатюрі. 
Розумієш? Візьмімо такий приклад, —  додає 
він, стишуючи голос, —  ти ж бо вчила фізи
ку: коли встромити в стіл дві голки, зробле
ні з того самого металу й однакової товщи
ни, то досить надати вібрації одній із них, 
як затремтить і друга.

Поїзд уже рушив, а Єла все ще відчувала 
дотик Владових уст і смак тютюну на них.



Крізь брудну шибку вагона бачить худе, дов
гасте обличчя, залите голубим світлом чо
ло. Потім* цей образ зникає з очей, немов 
розтає у пітьмі. Стукотять колеса, поїзд на
бирає швидкість.

Перший поцілунок, і одразу ж розлука. 
Єлі це нагадує пригоду, що сталася з нею в 
дитинстві. Якось вона несла повний горщик 
малини, і серце в неї мало не вискакувало 
з грудей од радості. Вона бігла вулицею й 
раптом спіткнулася о камінець. Посудина 
розбилася на скалки, ягоди висипалися в 
калюжу. Забите коліно кровоточило і пекло 
вогнем.

Поїзд розлучив її з Владом. На серці ли
шилася тяжка туга і гіркий сум.

Владо зникає з уяви, але перед Єлою ви
сить його портрет. Вона заплющує очі, ніби 
хоче знову викликати марево про тиху, сріб
ну ніч на станції, про ясний, повний місяць. І 
вона чує слова, ніби вони назавжди закар
бувалися в її вушних раковинах:

—  ...затремтить і друга. Двоє однаково 
настроєних людей розуміють одне одного з 
півслова, відчувають одне одного на відста
ні. Радість, відчай —  все можуть вони пере
дати, як передаються сигнали в ефірі.

«Все можуть вони передати» —  злякано 
думає Єла. Що їй зараз передає Владо? Во
на напружує увагу, але нічого не вловлює, 
тільки щось стискає їй серце, і хочеться пла
кати. Якби могла, то злетіла б до нього в до
лину.

Дивиться на годинник. Бренькнула струна 
—  зараз проб’є чверть. Єла кладе голову на 
подушку. Знадвору долинають важкі кроки 
вартового. Єла затикає вуха й відвертає го
лову до стіни. Тї огортає сон.

Два світи. Один ясний, сонячний, не обме
жений ані горами, ані заметами —  світ із де
ревами й скелями, і другий —  під землею, в 
мурованому склепі. Залізні двері, темний 
коридор, віконце. Смішне, маленьке. Крізь 
нього пробивається в пітьму промінчик сон
ця. Шкода, що не можна по ньому, немов по 
канату, піднятися нагору!

Куди краще зараз було б у горах, за ку
леметом Зайцева. Крізь віконце доли
нають голоси, лиховісні, мов переклик сичів, 
але кроків не чути, похмурих, важких кро
ків, не видно й голів у касках. Німці відпочи
вають і чекають на підмогу. Лейтенант Брік- 
сель... Чи вчасно прийде лейтенант Бріксель?

Владо знає таких з літератури. Вони скру
пульозні, точні, майже ідеальні. Не звикли 
надто мудрувати, ні в що не заглиблюються; 
не до вподоби вони доктору Фаусту; сліпо 
виконують накази.

«Ну, гаразд, але як же це сталося, що їм

не вистачило гранат, що вони почали наступ 
до приходу лейтенанта Брікселя?» —  Владо 
механічно складає докупи уривки думок і 
ще раз намагається якось пов’язати їх.

Морщить чоло —  німці не прорахувались. 
Дорогою наткнулись на партизанський пост 
і викидали всі гранати. Це зовсім не якась 
організаційна хиба чи непослідовність — про
сто випадок, прикрий випадок. Тому вони й 
чекають.

Що було б, якби вони змінили свій план? 
Якби пішли назустріч лейтенантові Бріксе- 
лю? Ліс близько —  це була б щаслива наго
да. Владо з Марошем могли б вихопитися 
звідси.

—  Мароше! Ти бачиш їх? —  гукає Владо.
—  Ні, тільки чую, —  озивається Марош з 

коридору.
Німці не дурні, й нікуди вони не підуть. А д 

же ж їм ідеться про телефон, а також про 
язика. Живий партизан для них цінніший за 
десять мертвих. Отож вони не хочуть поспі
шати, не хочуть нікого приносити в жертву, 
тому й чекають. Вони не дурні.

Невже це означає, що Владо більш ніколи 
не побачить Єли? Ні, цього не може бути. 
Одного разу він теж думав, що його схоп
лять, але якось урятувався. Треба тільки вмі
ти тримати свої нерви, і вихід із становища 
знайдеться сам по собі. Так, він уже одного 
разу вирвався з пастки. Як це було?..

Червневий вечір. Він іде набережною —  
обличчя освіжає вологий подих Дунаю. Його 
несе людський потік. Здається, в будинках 
не зосталося ні душі —  всі висипали на вули
ці. В таку пору над Братіславою розпрости
рає свої крила південне небо, мов переліт
ний птах. Лунають людські голоси —  веселі, 
безтурботні. Молодість бере своє. Ніхто не 
думає ні про нальоти авіації, ні про далеку 
канонаду, що поволі наближається до міста.

Владо не милується чудовим вечором. У 
нього свої інтереси —  під пахвою груба кни
га. Дивиться на годинник: через п’ятдесят 
хвилин прибуває кур’єрський поїзд. Боже, 
через п’ятдесят хвилин! Як довго чекав він 
цього моменту! Єла склала вже іспити на 
атестат зрілості, а він саме вертається з дру
гого державного екзамену. Вони пробудуть 
разом цілих чотири дні.

Він сідає в трамвай, що з дзенькотом і 
скрипом рушає з місця, стискає під пахвою 
грубу книгу; ось він нетерпляче знаходить 
потрібну сторінку й заглиблюється в читан
ня. Книга обгорнена останнім номером 
«Гардиста», але недбало. Видно полотняну 
палітурку, на ній чорніють літери. Обкладин
ка привертає увагу пасажирів, і один довгань 
з чорним гумовим плащем на руці скоса 
зиркає на неї, потім витягує шию і хмурить 
лоба.

На станції Владо виходить з трамвая, дов
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готелесий з плащем іде слідом за ним. По
тім заступає йому дорогу:

—  Що ви читаєте?
—  А вам що до цього?
Довготелесий виймає посвідчення, і Вла-

дові кров приливає до обличчя: Geheime 
Staatspolizei К

—  Я з гестапо. А ви хто такий?
—  Студент філософського факультету.
—  Що ви читаєте?
—  Російську книжку.
Владів голос уже не тремтить, хвиля не

спокою швидко спадає. Єдиний вихід —  не 
розгубитись і при будь-яких обставинах збе
рігати спокій. А також прикинутись простач
ком.

—  Підете зі мною. Більшовицьку літера
туру читати заборонено.

З-під газети виразно проглядають літери: 
«Горький». Владо охоплює відчай. І треба ж, 
щоб таке з ним сталося! І саме зараз! Не зу
стрінеться з Єлою, і хтозна, що його чекає в 
гестапо. Він сердиться сам на себе і на цьо
го бридкого довганя, та в останню хвилину 
йому спадає на думку нова ідея.

—  Це ж «Мати» Горького, —  каже він. —  
Читайте.

Довгань нерозуміюче дивиться на обкла
динку, а Владо швидко додає:

—  Цей же письменник —  російський емі
грант. Він живе в Берліні й пише проти біль
шовиків. Горький. Хіба ви не чули?

Владо бачить, що довготелесий починає 
відступати. Так, як і їхній фронт. Дурний гес
тапівець, здається, спіймався на гачок. Бу
де витримувати марку, вдавати з себе куль
турну людину. Адже він мусить продемон
струвати перед словаком, що знає берлін
ського росіянина-емігранта, котрий пише в 
дусі пана Розенберга.

—  Горький? —  перепитує довготелесий.—  
Живе в Берліні?

—  Еге ж.
—  Горький помер,— випроставшись, упев

нено відказує гестапівець. —  Горький був 
більшовик.

Владо опускає голову. Довготелесий має 
рацію, нічого не скажеш. Вибачитися за те, 
що мав його за дурня, за маріонетку в чор
ному плащі? Студенти казали про них, що це 
—  недоумки й кати, нічого не тямлять у дру
кованому слові. Прийшли до міста, винюху
ють, як пси-шукачі, підозрілі сліди, нашоро
шують вуха, вештаються по кав’ярнях. А од
наче здається, не такі вже вони й телепні. 
Цей довготелесий знає, хто такий Горький.

—  Підете зі мною!
—  Читати нам не забороняв ніхто, —  ог

ризнувся Владо.
—  А звідки у вас ця книга? 1

1 Таємна поліція (нім.).

У Влада палають вуха. Він мовчки виймає 
з кишені матрикул.

—  Можете, якщо хочете, записати моє 
прізвище. А зараз я з вами нікуди не піду.

—  Що ви сказали?
—  Я чекаю на батька. Запишіть моє прі

звище, нехай мене викличуть у поліцію.
Довготелесий киває головою. Гортає мат

рикул, записує собі прізвище, номер і зни
кає в людській юрмі. Владо полегшено зіт
хає і біжить на вокзал.

На білій смузі під віконцем бункера все 
без змін. Солдати сперечаються між собою, 
коли прийде лейтенант Бріксель —  через 
п’ятдесят хвилин чи раніше. Не може ж він 
добиратися сюди з села аж три години.

Владові здається, що час зупинився, що 
ці хвилини кам’яніють, і їх видобудуть через 
тисячу, дві тисячі років разом із скам’яніли
ми слимаками та гілками дерев, оглянуть під 
лупою й покладуть у музеї на почесне місце.

Чоло йому вкривають зморшки. Він гніва
ється, що піддався хворобливим видивам. 
Адже він не якась там істерична панночка! 
Владо притискається щокою до холодного 
приклада, глибоко дихає, і чоло його прояс
нюється. Час для нього зупинився вже й так.

Він стискає Єлину руку, податливу, ніжну. 
Крадькома зиркає в її усміхнені очі, а обом 
їм в обличчя дихає червневим теплом затем
нена Братіслава.

Владо далеко, і все ж таки Єлі здається, 
що вони разом. Ідуть затемненим містом, а 
над головами в них сяють великі чисті зорі.

Вона засинає, приклавши руку до чола. 
Спогади вливаються в сон, мов річки в мо
ре, струшують з себе бетонні береги й греб
лі і розбігаються увсебіч вільними хвилями, 
ввібравши всі барви неба.

Єла переносить зорі в сон. Вона і Владо—  
центр всесвіту, все в ньому служить тільки 
їм. І зорі пливуть із ними, ніби паперові змії 
на вітрі, і сліпі хмарини пливуть із ними, і 
ліхтарі з погаслими лампочками.

Біля Дунаю погойдується дерев’яний кінь. 
Єла сидить на ньому верхи й голосно смі
ється. Потім Владо бере її за плечі, високо 
підіймає і несе до лави. З другого берега в 
них стріляє рефлектор, ковзає по каламут
ній гладіні річки, і здається, що це котиться 
вогняна куля.

Єла сидить біля Влада і відчуває в темря
ві, що він усміхається, і вона мовчки відпо
відає на його докори, мовляв, спершу по
винен закінчити університет і більше ні про 
що не дбати.

—  Хай спершу тобі вручать диплом, — мо
вить ображена Єла.

Владо голосно сміється.
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Тй добре з ним. Вона ні про що не думає, 
і взагалі ніщо не тривожить її, Єлі здається, 
що вона* лежить у розквітлому лузі, а над 
нею спокійно голубде небо. То нічого, що їх 
оточує з усіх боків асфальт зі смужками 
припорошеної утрави і що над ними висить 
пітьма, яку вряди-годи розтинає, виття си
рен і гудіння бомбардувальників. Дунай —  
вічний, з мінливими, хвильками й скляними 
очима лінивих риб, і вічні закуті в бетон його 
береги. Таке саме вічне їхнє кохання. Все ж 
інше підл^ає зміні —  підвладне зубам часу, 
жорнам війни. Єла впевнена в собі й Вл а д о 
бі, бачить рожеві перспективи. *

Що може бути сильніше над їхню любов? 
їхня любов —  мов перстень, а перстень не 
має кінця. Владо закінчить університет, і во
ни десь разом будуть учителювати} вона чи
татиме з ним книжки, що про них довідала
ся тільки від нього, книжки, сповнені хвилю
ючих, яскравих спостережень над людьми і 
роздумів про їхнє майбутнє. Владо потребу
ватиме ЇЇ. Вона бачить, як усі дивляться на 
нього спідлоба —  і рідні, і товариші з фа
культету. А друзів, таких самих диваків, як 
і він сам, у нього небагато.

Рефлектори з-за Дунаю переривають їхні 
поцілунки.

—  Навіть тут не дають нам спокою, — ше
поче Владо.

Єла не звертає на них увагй, адже Владо 
не дозволить, щоб її скривдили. І все ж во
на мусить перед їхнім лиховісним блиском 
мружити очі, мусить боятися їх. Єла тулиться 
до нього, уві сні куди палкіше,, ніж наяву, 
зневажливо зиркнувши в бік рефлекторів^

—  Стережуть мене, —  посміхаючись, ка
же вона і гладить Владову руку. 1

Так, зараз теж її стережуть. Вона не мо
же з ним зустрітися, всюди повно солдатів; 
вони заповнили нижню частину долйни, во
дять із собою собак. Вони не бачились уже 
понад два місяці. ■ '

Дві пари очей відбиваються в скляній 
кульці, що блищить на ялинці; пахне Воском, 
блищать, вилискують червоні яблучка. Єла 
прибігла захекана: її покликали до Бодіць- 
ких. Прийшов, Несподівано вночі прийшов, 
але, як тільки смеркне, мусить повернутися 
у долину. Додому не міг забігти: його поба
чили б німці. А хто для Нього чинбар Бодіць- 
кий? Сусід через будинок. Він йому ні ровес
ник, ні родич, але двері його для Влада зав
жди відчинені.

—  Ви ангел, —  вигукує Єла, —  не боїтеся 
переховувати партизана!

Вони стоять під ялинкою —  Владо й вона, 
Бодіцький, згорбившись, сидить за дверима 
в кухні. Всміхається. Боятися нема чого: пес 
бігає по подвір’ю, ворота замкнені, а з тем
них сіней легко майнути на горище. Звідти

можна дістатися до сусідів. Надійні люди є 
скрізь.

Бодіцький заходить до кімнати. На папері 
чорніє свастика.

—  Ну як, годиться? — І пильно дивиться на 
Влада. Владо киває головою:

—  Наче справжня.
—  Я зробив з гумового каблука, —  пока

зує Бодіцький печатку і порівнює її зі своєю 
фальшивою посвідкою. Єла дивується з його 
відваги. Бачить, як він витягує зі старого 
портфеля пачку посвідчень і порівнює їх.

—  Можете їхати, куди хочете, —  усміха
ється Брдіцький. —  Я виготовив їх понад два 
десятки. Забереш із собою. —  Спостерігши 
розгублений Єлин погляд, додає: — Кожен 
робить, що може, голубко. Я каліка, по го
рах ходити не годен, зате руки в мене доб
рі, а про очі й казати нічого.

Бодіцькі бездітні. Може, саме тому вони 
такі самовіддані. Тітка ходить до партизанів, 
а він виготовляє фальшиві печатки і робить 
це так просто і природно, ніби це зовсім 
легка й безпечна справа. Як добре, що Вла
до знається ,з такими людьми, вони його ні* 
коли не покинуть у біді.

В сінях грюкнули двері, загупали ковані 
чоботи. Єла прокидається, розплющує очі й 
дивиться крізь вікно на далекі гори. Гупають 
чоботи. Вона заплющує очі, й до неї знову 
повертається сон. «Прийшли до майора, —  
встигає Щё подумати, —  певно, щось про 
партизанів доповідатимуть. Будуть радитись 
про наступ на хлопців».

Владо спирається ліктем на підвіконня. 
Йому ,мліє рука. Він то розслаблює, то на
пружує м’язи, але очей не спускає із білої 
смужки.

Його раптом огортає сум. Раз за разом 
скоса зиркає на стіни, ніби боїться, що в них 
раптом з’являться щілини, крізь які зможуть 
пролетіти кулі. А  надворі панує тиша, якась 
багатозначна і підозріла. Готують якийсь 
сюрприз? В цьому немає потреби: німці все 
добре розрахували. Чекають.

Тиша і самотність, немов два павуки лізуть 
на йього, обплутують його своїми тенетами. 
Владові стає важко дихати.

Стрепенувшись, він гукає:
_  Ма-ро-ше!
—  Що тобі?
—  Ти не куняєш?
—  Ти що, здурів? Зараз куняти!
—  Та це я так, —  тихіше вже додає Владо. 

—  Хотілося почути твій голос.
—  Краще пильнуй вікна!
Цього для нього досить. Від знайомого 

голосу в жилах швидше заструмувала кров, 
ослабли тенета.
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Очі й палець на спусковому гачку —  без
доганний автомат. Більше нічого не треба. 
Мозок можна вимкнути, і можна знову по
ринути в роздуми.

Уже чверть на четверту, а що змінилося? 
Смерть, як і досі, чигає під дверима. Єла, 
певно, ні про що й не здогадується. Може, 
прогулюється собі подвір'ям і дивиться в 
долину. Закуталася в його грубий шарф —  
точнісінько такий самий, як і цей, що він 
узяв з собою в гори. Може, гладить його, 
ніби Владову руку, або перебирає шерсть 
на Рексовій шиї? і обов'язково дивиться в 
долину. Хоч їх розділяють кілометри, він 
відчуває на собі її погляд. Щирий, проник
ливий, відданий.

Владо радий, що вона поїхала з міста й 
переховується в його батьків. У  місті знали, 
що вона ходила з партизаном у червоному 
светрі. Краще не наражатися на небезпеку. 
Якщо він залишиться живий, Єла прийде до 
нього в гори. Допомагатиме у штабі, вони 
будуть разом.

І все ж таки самотність навіває сум. Са
мотність? Хіба він сам? А Марош? Крім 
того, про них знають у штабі партизансько
го загону, товариші, напевно, вже вируши
ли їм на допомогу й незабаром прийдуть 
сюди. Тільки ж чи встигнуть?

І як хвилину тому холоднокровність з 
крихтою надії перемогла страх, так і тепер 
у нього взяла гору нова певність. Владо 
знає, що він не самотній, що про нього 
думають. Хлопці зроблять усе можливе, 
аби їх урятувати. Юнак відчуває, що він 
з'єднаний тисячами ниток з Єлою і з това
ришами.

На нього з-за потоку дивиться загубле
ний серед смерек голий бук. За хвилину 
Владо відновлює в собі силу й рішучість, 
що в його очах перетворюються в грізну 
течію, котра все змете зі свого шляху.

Це дуже важливо —  не почувати себе 
покинутим напризволяще і не впадати у 
відчай. Владо —  член загону. Він зв'язаний 
із ним, як осінній листок з буком. Невже 
його зірве північний вітер? Бук залишиться, 
його ніщо не повалить. Залишиться і загін.

Інстинкт самозбереження лежить у ньо
го в ногах, немов слухняне щеня. Владо 
перемагає його, звільняється від сиріт, що 
повиступали в нього на тілі, й холодного 
поту, і перед ним відкриваються широкі 
обрії.

Він відчуває за собою море могутніх 
пліч. Бачить удалині крізь імлу країну, про 
яку мріяв, ще коли схилявся з лупою в ру
ці над поштовими марками, розбирав літе
ри й пошепки читав по складах: «Дніпров
ська гребля». Білий мур і голубі хвилі —  
такі, як океан в географічному атласі, потім 
вежа з п'ятикутною зіркою замість хреста.

Філателіст у коротких штанцях росте і зби
рає книги про країну, зображену на пошто
вих марках.

Йому всміхається Петро Зайцев у висо
кій, мов ківер, папасі. Очі в нього світлі, 
брови біляві, насуплені. Дивно —  зморшки 
на чолі й усмішка в кутиках уст. На скро
нях сивина. Точне око, міцна рука, що вже 
раз захистила Влада, коли Зайцев прикри
вав відхід поста. На нього можна звіритися. 
Він навчав новачків кидати гранати, розпо
відав їм про молодь, що корчувала ліс і не 
спасувала навіть перед тифом.

Можливо, Зайцев зараз бреде снігом по 
гребені Салатіна. Та що там про це довго 
роздумувати! Треба ще годину протрима
тись. Тяжку годину. Ні, вже тільки сорок 
хвилин. Нікого не підпускати до віконця й... 
мріяти. Про Єлу, що дивиться в долину, 
про бункери, про далекий світ, що набли
жається разом із сонцем.

Час і вві сні плине помалу, мов на випуск
них іспитах, коли Єла тягла картки з питан
нями. Вона нічого не боялася, як перша- 
ліпша сумлінна учениця. Проте нерви були 
напружені. Вона воліла стояти вже в тем
ному коридорі, усвідомлюючи, що все 
позаду. їй набагато приємніше було б при
думувати дотепний текст телеграми, на яку 
чекав Владо у Братіславі. За себе вона ні
коли не боялась. Невже справді ніколи?

їй сниться: вечір, вікна затемнені, як
того вимагає воєнний час. Біжить, шелес
тить у молодих, ніжних заростях широко 
розлитий Ваг. Пустотливий квітень викидає 
колінця, ніби сенс життя саме й полягає в 
тому, щоб дуріти. Селян уже не цікавить 
погода. Навіщо сіяти? Хіба не краще сидіти 
біля приймача й переставляли булавки на 
карті? Що не родина, то генеральний штаб, 
наче без цих спостерігачів не могли б ру
хатися фронти.

Єла гладить у пітьмі Владову руку. Вони 
стоять на сильному протязі. Серце в неї 
гучно калатає. Владова рука якась холодна. 
Може, в цьому винен товстий портфель. 
Він несе його так, наче там динаміт; зупи
няється коло мурів і квапливо наліплює на 
них великі аркуші паперу. Єла напружує 
зір і слух. Стоїть насторожі, знаючи, що їх 
ніхто не сміє заскочити зненацька. І боїть
ся. Робить заборонене діло, а, власне, ке 
має ніякісінького уявлення, що саме написа
но в тих листівках.

Владо каже їй: «Старий світ мусить зго
ріти. Від нього залишиться хіба те, що має 
якесь значення. Не святі ікони й не фраки, 
а дороги, сходи, мости, і на цьому ми збу
дуємо новий світ».
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«Ми,%м и»,—  він завжди так каже, тільки 
ж кого саме має на увазі під отим загадко
вим «ми»? Тй здається, що на них дивлять
ся тисячі й тисячі очей. З-за будинків, ого
рож, з-під темних ліхтарних стовпів визи
рають бліді обличчя. Яке Це приємне від
чуття. Ми! Це —  тг обличчя, ті очі, незнайо
мі, а все ж такі близькі. Владо —  буревіс
ник.

Квач у її руці важкий, як олово. Тишу по
рушує лопотіння дощу, Владо голосніше 
дихає, і ось уже чути кроки. Швидкі, гучні, 
як грім, —  від них аж будинки здригаються. 
Лелечко! Це часом не директор гімназії? 
Так, це він. Хто ж іще? За два місяці вона 
складатиме йому випускні іспити.

Сон обривається. Замість директора на 
неї сердито зиркає лейтенант Бріксель. 
Кричить, і окуляри в нього на носі підска
кують. «Ні, це все-таки директор», —  ше
поче Єла й квапливо йде вулицею вниз. 
Владо тягне її в гратчасті ворота. Затамовує 
віддих. Хай кроки віддаляться. Дощик шур
хотить у молодому бузку, барабанить по 
плащах. Вона відчуває на своїй щоці Владів 
віддих.

—  Зараз він пройде, —  шепоче Владо їй 
на вухо, і Єла все ще жде від нього допо
моги.

Якої? їй же ніщо не загрожує, проте Єлі 
було б дуже приємно, якби йому довелося 
боронити її. Й уві сні відчуває вона свою 
слабість і силу коханого. її життя —  це ваза 
зі шліфованого скла, блискуча й ламка. А 
все ж без неї Владові було б сумно.

Він надто нетерплячий. Приліпить листів
ку з написом «Смерть фашизму!», і вже 
хотів би завтра бачити, як хлопці марширу
ють з гвинтівками в руках. Єлине життя 
сповнює його світлом і робить ще більш 
нетерплячим. її життя мов та ламка ваза, 
отож йому приємно відчувати, що він по
винен оберігати її.

Кроки на асфальті віддаляються; та ось 
за дротяною огорожею чути якийсь шурхіт, 
і раптом озивається сердите гарчання. Бли
щать очі пса, біліють, мов зубки часнику, 
ікла. Єла тремтить, наче собака вже кинувся 
на неї, але Владо затуляє її своїм тілом і 
відчиняє ворота. Грюкає хвіртка, собака не 
перестає брехати, але Єлі вже легше диха
ється, хоч серце в неї й далі калатає. Вона 
притискає до серця Владову долоню; потім 
вони цілуються і йдуть собі по вогкому хід
нику. Сіє дрібний дощ, і Єлу обіймає гнів. 
Змокнуть листівки на стінах, розповзеться 
фарба —  що тоді буде зі світом, про який 
мріє Владо?

Вона боїться за його світ, але потім сміє
ться сама з себе. Змокнуть листівки? Тіль
ки б і лиха було! Вони заліплять місто ін

шими, нічого Ще не втрачено. Хай собі 
мжичить!

Вони стоять під недбало затемненим вік
ном. У Влада блищать на віях дощові крап
лини. Єла стискає йому руку. Кйває з воріт, 
потім —  із темного вікна й довго дивиться 
вслід, поки він не зникає в пітьмі. В неї 
залишається тільки його портфель з реш
тою листівок, із клеєм і квачем. Вона гла
дить портфель і дивиться Владові вслід. 
Чує прискорену ходу, —  Владо вже набли
жається до вокзалу. Ні, з ним їй нічого не 
страшно.

Владові здається, що він постарів, але не 
бачить сивини в своєму волоссі. Лишилося 
всього двадцять хвилин. Руки и ноги його 
заціпеніли, неначе в нього омертвіло все 
тіло. Ще зовсім недавно перед ним було 
все життя, а тепер лишилося тільки запи
тання: хто прийде швидше— німецька під
мога чи партизани?

Хто прййде швидше? Від цього залежить 
усе, а проте в цій грі козирі не в його ру
ках. Він безпомічний. Не може нічому за
побігти, не може нічого прискорити. Лиша
ється тільки чекати.

Мудрий Матько і дурні... На драбині ви
сіла сокира, під нею сиділо дитинча; мати 
бідкалася, люди бідкалися: що, як сокира 
вб'є дитину? Мудрий Матько знайшов вихід 
із становища —  йому було легко. Подумав 
і врятував дитину. Але як тут зарадити ли
хові? Владо сидить у бетонній ямі, а на ньо
го чигає смерть. Смерть не від сокири, що 
висить на драбині, а від німецьких автома
тів, від Брікселевих гранат.

Ще зовсім недавно в ньому вирувала 
сила, молода й нестримна. В очах його 
горіли вогники, а тепер він утупив очі в 
голий бук серед смерек, і на обличчі в ньо
го —  непорушна маска.

Бук, товстелезний, старий бук. Хіба це 
не дивно й не безглуздо, що дерево пере
живе його? Людина загине, а бук залишить
ся. «Яношик теж загинув, —  стенув Владо 
плечем, ніби сперечався сам із собою,—  
однак про нього співають пісень». Певно, 
він теж не загине марно. Кажуть, що 
смерть не болить —  втратиш притомність, і 
по всьому. «Я смерті не боюся, —  бринить 
йому в вухах, —  смерть не така вже й лиха, 
вона —  не що інше, як шмат гіркого жит
тя». Хто це сказав? Хто написав?

Дерева залишаться. Старі, часто й трухлі, 
подзьобані дятлом, розчахнуті блискавкою, 
пообгризані, закурені, живуть іще довгі 
роки й гинуть гордо, стоячи. Дерева, за
недбані, старі сади, гонтові, порослі мохом 
і лишайником дашки парканів, завмерлі
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млини й пересохлі русла потоків —  усе це 
тепер миготить йому перед очима. Коли він 
згадує про це, йому здається, що час зупи
нився. Він відчуває себе маком-самосієм, 
або комахою-одноденкою перед скелею. 
Довго готувався до життя, довго дозрівав 
у землі, і ось тепер так одразу його заско
чить смерть. Мак зів'яне, в комахи обпа
дуть крильця, а скеля залишиться.

«Будинки теж переживають людину», —  
гірко всміхнувся юнак. У них живуть цілі 
покоління, торкаються їхніх стін, спирають
ся на них спинами, обіймаються коло при
пічків, кашляють біля залізних грубок, 
заколисують дітей. Людина зникає безслід
но, і ніхто через століття не знатиме, чиї 
руки торкалися стін. Та й взагалі, кого б це 
могло цікавити?

Владові батьки дістали у спадщину буди
нок від старенької бабусі. З яким задово
ленням зачісувала вона його, непокірний 
чубчик, як невтомно читала йому казки. 
Він ще пам'ятає її голос, хоча вона вже ба
гато літ лежить у сирій землі. Після неї 
лишився тільки скелет, як і будинок, —  без 
смерті й життя.

Владо морщить лоба й проганяє похмурі 
думки.

—  Ти справді думаєш, —  запитала якось 
Єла, —  що по смерті нічого не буде?

із золотого листя падали великі краплі 
світла.

—  Буде, чому ж не буде, —  відповів він. 
—  Після нас багато чого залишиться: спога
ди, діти, посаджене дерево.

Єлинег обличчя ніжне, трохи бліде, мов 
зоря світання. Він бачить усмішку, що ви
кликає радість і жаль, наче далекі ранкові 
зорі, сором'язливу усмішку, що свідчить 
про високу снагу почуттів двох людей.

В цій усмішці зосереджено майже все, 
майже вся її молодість, —  подруга й ко
ханка, мати й дружина, розтулена долоня 
й прихована іскра поцілунку, далека зірка 
й спустошений сад, ритмічний прибій хвиль 
і рипіння снігу в лісі. Він бачить її на білій 
смужці снігу, й на очі йому навертаються 
сльози.

Непорушно висить мідна гиря, біліє ве
ликий циферблат, блищать чорні римські 
цифри, світяться позолочені стрілки. Єла 
чує розмірений цокіт, кладе руку собі на 
серце, порівнює його биття з цоканням ста
ромодного годинника, що вже пережив 
одну війну. Владова мати має тайник на го
рищі — - там і перечекав тривожні часи 
годинник разом з мішечками борошна й 
гречаної крупи, мідною ступкою й казан
ком. Передбачення її справдилося —  мідь

реквізували, а борошно зникло з базару. 
Єла дивиться на циферблат, на позолочені 
стрілки, Після цієї війни людина цінувати
меться над золото, все залежатиме від неї, 
і плоди праці розподілятимуться за круг
лим столом. Як часто згадував про це Вла
до і його товариші. Вони креслили на па
пері квадрати й кола —  прибуток, надбудо
ва, клас. Єла пізнавала слова нового зміс
ту, з математично точним значенням, пере
конливі й іскристі, як кремінь.

В сінях знову чути кроки. Денщик чи 
майор? А може, це лейтенант Бріксель? 
Гупання кованих чобіт. Стукіт у двері до 
майора. Певно, Бріксель. Німець, кажуть, 
завжди німець, а проте не всі шиті на один 
копил.

Бріксель чванькуватий, прискіпливий, фа
натик; майор фон Клятт наділений кращими 
рисами —  він точний, пунктуальний, і коли 
в нього є вільний час, любить погомоніти з 
господарями. Здається, він не фанатик, а 
скоріше професіональний солдат. А  ден
щик Ганс?

У нього більше людських рис. Йому на
бридла війна, він ситий усім донесхочу і 
фюрером теж. Він не стріляє — це єдина 
його втіха, він тільки слуга; перечекав би 
де-небудь фронт, але боїться росіян.

—  Мій майор возить із собою альбом з 
фотографіями своїх предків, —  сказав він 
якось Єлі. —  Вони воювали, як і він, А  мої 
старі навпаки —  подалі трималися від по
роху.

Дні їхні вже полічені, вони стали нервові, 
майор фон Клятт щораз частіше виїздить 
на фронт. Під ногами в них горить земля. 
Згадують близькі села на березі Вагу, які 
Єла об'їздила на велосипеді. Фронт нев
пинно наближається, і вони вже не годні 
стримати його.

Людина цінуватиметься над золото... На 
Єлу находить нова хвиля сну. Вони з Вла
дом підіймаються гвинтовими сходами, 
прослизають, мов дві тіні, др переповненої 
кімнати. Сідають на ліжку, їм підморгує 
кучерявий студент. До них повертаються 
обличчя. За столом на почесному місці під 
лампою з рожевим абажуром сидить чор
нявий юнак і читає хрипкуватим голосом:

Червоні стріли креслять до тебе 
зелені генерали,
а ти гордо здіймаєшся в небо, —  
не раз громи над тобою лунали.
Кавказе, тебе не здолає ніяка армада...

Поетів голос і мовчазність присутніх зво
рушують її, викликають неспокій. Кавказ, 
далекий, новий світ і його прихильники. Вла
до теж належить до них, а вона... Вона на
лежить йому, отже, вона теж належить до 
них.
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Молода рбзпатлёна поетеса чйтає вірш 
про долоню жебрака, по якій пан у доро
гому кожусі провіщає громовицю й рево
люцію. Високий блондин з примруженими 
очима голосно декламує:

Досить і одної Березіни,
Досить і одного Сталінграда...

—  Це тенденційні речі, —  але в них —  си'- 
ла, —  звертається до Єли кучерявий сту
дент. В нього ясно-голубі очі й бліде об- 
личччя.

Владо шепоче їй:
—  Це прекрасний поет. Він приєднався 

до Нас. І взагалі з нами йдуть усі таланти.
«А  що, коли б і я пішла з ними? —  запитує 

себе Єла. —  Чи не зажадали б вони від 
мене надто великої жертви? Разом із Вла
дом ще нічого, але якби його тут не було, 
чи не боялася б я зустрічатися з ними? їх 
можуть заарештувати, повиганяти зі шкіл».

їм пропонують відкриту трибуну —  вечір 
поезії. Приваблива річ. Можна стояти віч- 
на-віч із публікою, читати вірші й наголо
шувати також на тому, чого на папері не 
дозволяється робити. А  якщо вони висту
патимуть разом з націоналістичними віршо
мазами? Ні, крутить головою голубоокий, 
тоді краще вже відмовитись од вечора. 
Але навіщо в такому разі пишуть вони? Для 
посмертних видань творів? Щоб валялось у 
шухлядах? Для власної втіхи? Цензура не 
пропустить у часописи двозначних слів. 
Отож такі вечори —  найкраще контакту
вання з людьми. Пропозицію треба прий
няти.

Високий юнак жестикулює над лампою. 
Здається, він зовсім не говорить, а весь час 
читає вірші. Вони не римовані, зате пате
тичні.

—  Пропозицію, звісно, треба прийняти,
але тільки без націоналістів. Вони щойно 
вилупилися з яйця, ще шмаркачі в порів
нянні з нами. Зробімо із себе богорівних. 
Скажімо: гаразд, будемо читати вірші,
тільки без них. Ми друкуємось уже кілька 
років, отже, не виступатимемо з одної три
буни разом із шмаркачами. Або ми, або 
вони.

—  Німці одразу збагнуть, що це хитрощі, 
—  заперечує голубоокий. —  Вони знають, 
що в нас інакша орієнтація, що ми —  два 
протилежні табори. Єдність? Брехня. Ні, 
нам самим не дозволять влаштувати ве
чора.

—  Ніхто не їсть задарма хліба. Хліб Іуди 
теж треба заробити. їм платять, дозволили 
відкрити свій часопис, ніби дитині дали в 
руки брязкальце, й вимагають від них різ
нобічної діяльності. Культурницької також. 
Самостійна держава мусить кричати про 
себе як барвиста реклама. Хай відбувають

ся вечори поезії. Ми будемо зосібна, а ті, 
що пишуть оди, теж зосібна, —  розпалився 
чорнявий студент. —  Скористаємося з на
годи, виступимо з віршами проти їхньої 
війни. Проти, проти... Проти всього, що сьо
годні освячується. А  потім хай буде, що 
буде. Ось так, хлопці.

Очі в них палають, і Єла починає розумі
ти, як добре смакує заборонений плід. Мо
лоді простоволосі люди не дають себе 
збаламутити. Вона дивиться на них і може 
уявити, як кожен із них палко доводить 
свою правду про класову боротьбу. Вони 
змогли б і стріляти, якби з'явилася потреба. 
А потім? А що було б потім, коли б їм дали 
кермо влади? Що робитимуть бунтівні пое
ти, якщо не буде проти чого бунтувати? 
Заборонені плоди найкраще смакують, і 
молодість охоче стає в опозицію. Владо 
теж такий. Бунтівник, неотеса, він раптом 
спалахує, мов солом'яний віхоть. А хіба се
ред них є хтось серйозніший од нього?

Питання, що поставали в студентській 
кімнаті, без будь-яких змін перейшли в 
сон. Єла чує пісні —  даремно радіо грає 
під вікном військові марші... З цією війною 
молодь не хоче мати нічого спільного. Всі 
одностайно поклали виступити проти неї.

Ф

Марош кашляє й лається. Владо мовчить, 
і думки його вертаються до минулого.

Марош сидить біля нього на нарах з кар
тами в руці. Неговіркий і трохи вайлуватий, 
він курить і кидає гіркі слова.

—  На моїх очах повісили дівчину, стару
жінку запрягли у воза. Гнали мене, прокля
ті, під пістолетами, але я стріляв хіба в зем
лю. Вона була чорна, ніби перемішана з 
сажею. Ми мусили молитися за них, роз
бійників. Якось я вів одного цивільного, по
вернувся до нього спиною й кажу: біжи,
браток, куди очі бачать. Порозумілися од
разу, не те, що з німцями, а от за пісню,—  
їхня вона чи наша, —  можемо поспереча
тися. Що я, дурний вести його до польових 
жандармів? Мене, мов шолудивого пса, за
гнали аж під Кавказ, а батько з одною ру
кою мусив дома гарувати. Хворий, старий, 
ні на що вже не годен. Бувало, дивишся на 
зорі, —  вони такі ж самі там, як і в нас, —  
почуєш канонаду й молишся в душі: «Дай 
боже, щоб руські намацали нас та швидше 
викурили цих падлюк».

—  Мені все так уже було набридло, —  
сказав Марош, —  і я твердо вирішив: коли 
повернуся з відпустки на фронт, чкурну до 
руських. Але, як бачиш, туди я вже не ді
стався, а майнув у гори. Нічого, я потрапив 
куди слід.
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Вони зустрілися на цих кількох квадрат
них метрах під землею, і ніщо їх не розді
ляє, навіть мурована стіна. Єднає їх спіль
на ненависть. А привели їх у гори різні 
шляхи!

Владо зосереджено дивиться на золотий 
зуб голови академічного товариства, і йо
му кортить грюкнути кулаком по столу. 
Він, видно, дуже змінився на обличчі, голу
боокий поет тримає його за рукав і ше
поче:

—  Сиди тихо, не дурій, Владо.
Голова малює перед студентами рожеві 

картини. Великодушність фюрера і його 
приязне ставлення до нашого уряду відчи
няють нам двері до німецьких вищих шкіл. 
Наші найздібніші колеги мають змогу на
вчатися в Берліні.

Зал загув, мов розтривожений вулик. 
Чого доброго, ще закриють університет і 
пошлють нас учитися до школи есесівців.
І окопи треба копати. Під самою Братісла- 
вою. Краще б уже під Берліном.

—  Тихо, тихо, колеги, —  зціплює зуби го
лова й силувано усміхається. —  Запитання 
є? Нема? Хай буде так.

—  Будемо сподіватись, —  зауважує голу
боокий поет, —  що словак більше не буде 
рабом.

Озивається приглушений регіт, а Владо 
підливає олії в огонь:

—  Любов до свого народу в поєднанні з 
ненавистю до інших —  це, я б сказав, ди
кунство.

То вже трохи інша річ. Націзм на нашому 
грунті матиме певні відмінності. Зараз іде
ться про те, щоб ми усвідомили, де наше 
місце. Кажете, що знаєте? Тим краще. То
читься боротьба на життя і смерть, бороть
ба між Сходом і Заходом...

Голос голови знаходить тільки жменьку 
прихильників, решта студентів тікають, хто 
куди. Товариші сунуть за Владом до кав'
ярні, сідають біля мармурових столиків, 
замовляють чорну каву. Біля вікна сидить 
Єла.

Владо неохоче закурює. Роздумує над 
словами голови.

Двоє товаришів дискутують, а третій при
такує їм.

—  Про Схід і Захід голова мав рацію: 
мені ближчий англієць, аніж росіянин. І ні
мець теж, якщо він не націст. Ми, щоправ
да, слов'яни, але перш за все культурно 
виховані люди.

—  Який ти обмежений! —  вигукує Владо.
Він п'є неміцно заварену каву, курить і

хитає головою. З ними в нього не може 
бути нічого спільного, абсолютно нічого.

Він пригортається до Єли, глибоко вди
хає запах її волосся.

В коридорі кашляє Марош. Спогади гас
нуть. ! Владо, спираючись на підвіконня, чує 
його близький голос:

—  Ще схопимо нежить, хай йому грець! 
Владо не знає, чи закричати йому з від

чаю, а чи розсміятись. Усмішка має легші 
крильця, —  вона, мов метелик, сідає йому 
на уста.

Місяць світить над головою в Єли, мов 
фосфорична куля. А міг би й не світити —  
місто купається в світлі електричних лам
почок і неонових вогнів. Люди зривають з 
вікон голубий обгортковий папір, сліпим 
будинкам повертають зір, на вулицях ло
потять прапори. Освітлені навіть глухі ву
лички, розцвів бузок і пахне як ніколи. У 
Влада його повний оберемок. Єла біжить 
йому назустріч. Він обіймає її за стан, їх 
підхоплює людський потік, що спокійно со
бі гуде, мов вулик під час медозбору. їй 
вільно дихається. Все їй видається іншим, і 
електричні вогні, і повітря, ба навіть мі
сяць на небосхилі. У людей небачений досі 
вираз обличчя —  веселий, щасливий. Таке їй 
уперше приснилось. Вже ніщо не завдає 
мук, війна закінчилась, запанував мир. Вони 
йдуть, сп'янілі одне від одного, поспішають 
до річки, а навколо них море бузку.

Потім їдуть ліфтом, блукають довжелез
ними коридорами, відчиняють двері то в 
одну, то в другу канцелярію. Владо тисне 
руки своїм знайомим. «Недаремно ми по
бували в горах, ось і мир. Там буде редак
ція,—  показує він на старий будинок, —  ми 
будемо писати статті, зберемося всі доку
пи». Височезний партизан подає їй руку. 
Дякує. Вона поводилася самовіддано.

Єла не розуміє. Оті кілька листів, що їх 
вона переслала в гори? Яка ж то самовід
даність?

—  Для нас вони мали неабияке значен
ня, —  каже партизан. —  Ми знали все про 
ворога.

—  Я люблю Влада й робила це ради 
нього.

Потім Владо кружляє з нею по паркетах, 
натертих до блиску. Смикає за ручку две
рей. Вони самі в просторій квартирі, зовсім 
самі. В ванній кімнаті шумить душ.

—  Це наша квартира, —  вигукує Владо й 
неквапливо затягується сигаретою. —  На
ша, розумієш? Тільки ж чого такі білі двері, 
чого такі білі?

Єла прокидається. Фантазія, немов вів
чарка пастуха, завела її у визволене місто, 
тим часом як тут під вікном все ще гупо
тять олов'яні кроки і котиться чужий гомін.
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Пробило пів на четверту. У грубі тихо 
тліє жар. Тепер у сон вплітаються спогади...

Владова мати стоїть біля плити, підкидає 
в огонь соснові тріски, денщик Ганс загля
дає під покришку, а майор фон Клятт три
має порожню чашку.

Єла зціпила зуби: якби вона не була та
ка схвильована, розсміялася б. Дивна кар
тина: німецький майор у повній формі, ніби 
з ілюстрованого журналу, —  в сільській 
кухні. Спирається на вибілений припічок, 
на стіні висять дерев'яні копистки, ополони
ки, тарелі, а на старомодному буфеті стоїть 
ціла батарея пляшок із смородиновим ви
ном.
' —  Чи не хотіли б ви, пане майор, приго
ститися? —  каже Владова мати.

Вона вимовляє німецькі слова твердо, 
уривчасто. Голос тремтить. Єла відчуває, 
що мати боїться. Боїться за сина, інакше б 
не частувала таких квартирантів.

— Nein, danke К
Майор не грубіян. Відкидає материну 

пропозицію холодно й коректно.
Чого вона припрошує його? Мабуть, за

ради Влада. Адже німці можуть його схо
пити, тоді вона звернеться до цих, просити
ме, щоб звільнили. Може ж, є у них хоч 
трохи жалості! Де там! Вони як автомати. 
Партизан —  одразу розстріл. Іншого від 
них не жди.

Майор фон Клятт, високий, з сивиною 
мужчина років п'ятдесяти, стриманий, але, 
дивлячись на Єлу, він усміхається:

—  Ах, фройляйн! На одну чашку кави 
стільки кухарів. Може, вип'єте й ви? В мене 
є ще натуральна в зернах.

—  Ні, дякую, я не люблю каву, —  запе^ 
речує Єла й думає, чого, власне, сюди при
йшла. Сама не знає, що її потягло на кух
ню. —  Я маму чекаю.

Мало не проговорилася. Хотіла була ска
зати, що чекає тітку, а перед німецькими 
офіцерами вона ж таки дочка в цьому 
домі.

—  Щаслива мати, що має таку милу 
доньку, —  з легким поклоном каже майор. 
—  Ви дуже схожі на матір.

—  Зовсім ні, —  протестує Єла.
У неї в голові прошуміла хвиля страху. 

І зникла. Але залишився холод і запаморо
чення. Невже це натяк? Майор, мабуть, 
щось знає і хоче перевірити, як вона реагу
ватиме на його слова. Мешкає він тут вже 
цілий місяць, отже, все вже вивідав про 
Владових батьків. Знайшлися й лихі люди—  
шепнули про все.

—  У вас є щось спільне, —  наполягає ма
йор,—  щоправда, буває й більша схожість. 
Мій син, наприклад, викапана мати.

Єла думає про Влада й порівнює його 1

1 Ні, спасибі (нім.)#

чоло і очі з материними. Можливо, майор 
меле, аби щось молоти, може, він нічого 
й не знає. Вона дивиться, як він витягує з 
кишені табакерку, як відкрйває її. В неї не
добре передчуття: а чи не вибухне таба
керка перед нею?

—  Ви курите? Ні? Це добре. Мій прадід 
не курив ніколи. Він був полковник, —  до
дає з пйхою в голосі. —  Воював проти На
полеона. А от дід та батько без тютюну й 
дня не могли прожити. А  я в них удався.

Він закурює, подає Гансові чашку, щоб 
той заварив каву. Пускає вузьким аристо
кратичним носом кільця диму, смаковито 
й елегантно, і раптом запитує:

—  Алё у вас є й брат, так?
Єла здригнулася. В неї похололи ноги, 

голову ж, навпаки, обдало жаром. Вона 
відчуває, як палають її щоки. Стримує від
дих і, опустивши очі, кидає:

—  Так, старший за мене.
—  Скільки йому років?
—  Двадцять три.
Згадавши раптом про Владів день наро

дження, вона квапливо додає:
—  В листопаді минуло, пане майор.
Майор фон Клятт затягується раз за ра

зом і не спускає очей з її лиця:
—  Він подобається вам, так? А де він 

зараз?
Єла в розпачі збирається з думками. 

І глибоко зітхає: вона ж домовилася з Вла- 
довими батьками, що їй говорити.

—  Він вчиться у вищій школі в Братіславі.
—  Школи тепер закриті.
—  Студенти копають окопи, пане майор.
Майор вже сьорбає чорну каву. Здаєть

ся, відповідь його заспокоїла. Він гасить 
сигарету в мідній попільничці, що зобра
жує кабана.

—  Ви маєте коханого?
Очі в майора знову оживають. В них сві

титься цікавість.
—  Так.
—  А де зараз цей щасливець?
«Щасливець, щасливець, о диво дивне, я

відчуваю, що він нещасний без мене. Я ж 
не маю брата, тільки його одного».

Опанувавши себе, вона відповідає:
—  В Братіславі.
—  І він копає окопи? —  підозріливо по

сміхається майор, а вона вже не витримує.
—  Ой, у мене вигасне в грубі, —  вигукує 

й кидається до дверей.
Прокидається від власного голосу.

—  Бріксель вже мав би прибути!
—  Терпіння, терпіння треба мати! При

буде о четвертій.
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—  Справді, про акцію домовлено. Не 
стріляй, не треба.

Пролунав постріл, і пішла від Салатіна 
луна.

Владо ще стоїть коло кав'ярні, в носі лос
коче запах чорної кави, але голоси, що до
линають знадвору, повертають його з голу
бих вершин спогадів на землю, в підвал, у 
вороже кільце. Високо над ним залишають
ся повітряні замки. Порушена тиша знову 
змикається, немов гладінь озера, під Сала- 
тіном і все заливає.

Чи не підведе цього разу німецька точ
ність? Може, чого доброго, на Брікселя зне
нацька нападуть партизани? Можуть по 
дорозі заскочити його —  так само, як і цих, 
що обложили бункер, —  цілком ймовірно. 
Але ж партизанський дозор для солдатів 
Брікселя загроза не серйозна. Прийдуть.

Тільки тепер доходять до його свідомості 
голоси: о четвертій прибуде Бріксель, рів
но о четвертій. Отже, він має. ще півгодини.

Надія знову прокидається в ньому. Сві
титься павутиння фантазії, а Владо відчуває 
під ногами цементну підлогу, тверду і в той 
же час ніби хистку, мов тріснута крига на 
незнайомій річці. Цемент, а нагадує трясо
вину...

В голові рояться мрії. Він відчуває в жи
лах одчайдушний порух життя, що бореться 
з порухом смерті. Кров ударяє йому в 
скроні і шумить у вухах, наче вітер. Ціпені
ють ноги.

Страх? Це тільки страх?
Чого він сподівається? Його винесло з 

простору й часу. Задивився у вчорашній 
день, замріявся про весну й не почув ні 
простору, ні голосів.

Холодить йому чоло піт. Ні, ніхто його не 
захистить, це— не сон. Розплющиш очі і по
бачиш себе в білих перинах, золоту пляму 
сонця на килимі; увімкнеш радіо, мама 
прийде з кавою... Безглуздя, справжнє без
глуздя! За віконцем підвалу скрегоче зу
бами смерть.

Страх проникає в його тіло, мов отрута. 
Він знає це відчуття, коли невидимий кулак 
стискає, мало не розчавить серце. Якось, 
ще малим хлопцем, він заснув у лопухах, а 
коли прокинувся, побачив, що коло облич
чя в нього лежить товста чорна гадюка. 
Згорнувшися в клубок, вона водила голо
вою над лопухом, ніби погрожувала хлоп
цю. Владо закляк од жаху, боявся кліпнути 
оком, його від голови до п'ят облило хо
лодним потом. «Ящірко маленька! Ти від 
гадюки захисти, —  шептав він у душі дитя
чий віршик, приписуючи йому чарівну си
лу, —  а тебе в тяжкі години захищу я від 
людини».

Він захистився й без ящірки, а зараз, у тяж
ку годину, не може від лихої людини захи
ститися. Страх діє, як сильна отрута... Руй

нує хвилинну надію, зв'язує руки й ноги, 
сковує м'язи. Владо не грден поворухнути
ся. Побачив на підлозі розбиту телефонну 
трубку, але не в силі навіть посміхнутись. 
Мине півгодини, й залишаться від нього 
тільки нікчемні останки. Нерухомі, розтро
щені, як оця телефонна трубка на землі.

Магнетичною силою притягло увагу 
дзеркало. Залишив його на лаві Войтєх. 
Вбирає його очі, всього вабить до себе, 
немов стояча вода з зіркою на дні. Він на
гинається, довго-довго дивиться в дзерка
ло. Воно тріснуте. Обличчя в ньому постає 
зеленаве, мов кислиця. Йому здається, що 
цей вигляд віщує передчасну смерть. І у 
Войтєха було таке обличчя, і у Феро. І те
пер лежать вони на мерзлій землі.

Він сперся підборіддям на підвіконня і 
одразу ж здригнувся —  по білій смужці 
снігу біжить горностай. Скута морозом сні
гова кірка не провалюється під його нога
ми, тримає його на собі. Сам він біліший 
од снігу, тільки хвостик чорніє. Губляться 
його дрібні сліди під заметом.

Владо заздрить йому. Він охоче обернув
ся б на горностая. Вибіг би звідси через 
будь-яку дірку, і німці не впіймали б його. 
Та к бісу казки! Як легко в них люди пере
творюються на жаб або мух, а потім ски
дають із себе чужу шкуру. Настане північ, 
шкура почне лускати...

—  Тобі буде жаба, мені —  сало, —  шепо
че, немов у гарячці. —  Мені буде сало.

«Життя не допускає таких перетворень», 
—  сердиться він на себе і широко розплю
щує очі: горностай висовує із замету голів
ку. Чорніє писок його, і Владо вигукує:

—  Гей!
Блищать злякані очиці звіряти, і Владо 

зціплює зуби. Чого воно його не боїться? 
Він знову кричить, потім, побачивши по
рожню гільзу, кидає її в горностая.

—  Was ist, was ist los?1— долинає до 
нього.

—  Увага, не наближайся. Щось кинули.
—  Ет, тобі просто здалося. То була тінь. 

Пролетів птах.
У Влада морозом сипнуло поза спиною. 

«То була тінь. Пролетів птах». Він для них 
лише тінь? Невже так близько смерть?

Уявляє собі Войтєха. В нього наполовину 
виголене воскове обличчя з водянистими 
очима. Димить сигарета, тому здається, 
ніби він живий. Швидко дотліває, щораз 
коротшаючи. Так, те, що змінюється, і є 
життя, але Войтєх вже мертвий.

Якось у п'ятому класі Владо на скелет, 
що стояв на підставці, вдягнув піджак і під 
регіт учнів вклав у зуби сигарету.

Здригнувся: скелет із шкільного кабіне- 
та порівнює з Войтєхом. А Войтєха й далі *

* Що таке, що трапилось? (Нім.).
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бачить живого, він ступає у вечірніх сутін
ках... Поховають його чи тут залишать? Та, 
власне, це не так важливо. У Войтєха квітне 
на розхристаній сорочці кривава троянда.

—  Від свинцевого насіння, —  вихопилось 
у Влада, і він усвідомлює, що Войтєх таки 
справді мертвий. 1 Феро з Яном загинули.

Якби був в уніформі, можливо, залишив
ся б живий. Боже, чого нема уніформи? 
Мусив приєднатись до повстанців, сказав 
би він, не хотіли його відпустити з гір. А  в 
цивільному він для німців просто бандит.

Ні, не вберегла б його й уніформа. Цей 
ворог не дотримується ніяких воєнних за
конів. Владо тре чоло. Долоня в нього хо
лодна й мокра, і він весь тремтить —  зуб 
на зуб не попадає.

Він боїться самого себе, своєї слабості, 
і в той же час щось бунтує в ньому. Лиха 
година, майнуло йому в голові, що за га- 
люцінації? Нараз його охопило неперебор
не бажання щось вчинити, помститися* 
Лють і сліпа відвага прийшли у відповідь на 
почуті слова. «То була тінь...» Він їм пока
же тінь!

Він притиснувся щокою до приклада й 
крикнув:

т -  Марош, даймо про себе знати!
—  На якого біса?
Та він не розчув відповіді. Натиснув на 

спуск, і прокотився долиною самотній по
стріл.

9

Груба ще тепла, не треба підкладати 
дров. Єла чує кроки в сінях. То, безпереч
но, майор фон Клятт. Грюкають двері. Так, 
майор пішов до своєї кімнати, денщик за
лишився сам. В кухні, мабуть, почуває себе 
краще —  в цивільному житті він був кухар. 
Нічого в ньому нема військового. Любить 
варити й плескати язиком.

Єла хоче про щось довідатись. Боїться, 
що вони знають про Влада. Відчиняються 
двері, з кухні виходить Владова мати. Ки
ває їй і шепоче:

—  Ганс тут, спробуй випитати в нього 
усе.

Денщик Ганс допиває смородинове вино 
й посміхається:

Чудове, перший сорт.
Наставляє вуха, прислухається, потім 

махає рукою:
—  Га? Я думав, що то пан майор. Але ж 

ні, він чекає повідомлень.
—  Що у вас новенького?
—  Добре винце, перший сорт.
Єла якусь хвилину дивиться, як він доли

ває келих, і раптом запитує:
—  Скажіть, що то казав майор про мого 

брата?
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—  Ет, не варте уваги. Пан лейтенант Брік- 
сель десь почув, що ви не рідна дочка, що 
вас вдочерили, розумієте, панно? І що у 
вас є коханий. Але ж він у Братіславі, то 
чого вам непокоїтися.

В уяві постає квадратний лоб лейтенанта 
Брікселя, окуляри, холодний пронизливий 
погляд, шрам на щоці. Нюх у нього, як у 
поліцейського пса; перед іншими офіцера
ми він має велику перевагу: розмовляє
каліченою чеською мовою.

—  Та я не боюсь, —  зітхнула Єла. —  Я 
боюсь лише партизанів.

Ганс недовірливо дивиться на неї, і Єла 
додає:

—  Скажіть, їх багато?
—  Стільки, скільки й було, —  прицмокує 

язиком Ганс. —  Сьогодні пішли наші в до
лину. І лейтенант Бріксель.

То вже не Ганс, а Владова мати кричить 
у Єлиному сні:

—  Лейтенант Бріксель, лейтенант Брік
сель...

В Єли мурашки побігли поза спиною, як 
тільки вона згадала про Владів лист. У  Ганса 
розв'язується язик. Взагалі в нього поваж
ний кухарський вигляд, —  уніформа йому 
не пасує.

—  Прийшли нові?
Ганс крутить головою:
—  Звідки їм узятися, всі на фронті. При

йшли тільки вісім польових жандармів.
—  Лейтенант Бріксель поїхав кататись на 

лижвах?
—  Де там, панно. Готується атакувати 

партизанів. Там у них є бункер з телефо
ном, з'єднаним із штабом червоних.

Бункер, зв'язок із штабом... Єла стискає 
губи, тре обличчя рукою, кидає сповнений 
відчаю погляд на матір. Гамує в собі страх 
і хвилювання: Владо буває в лісництві, а не 
в бункері. Еге ж, він казав —  у лісництві.

Єла опановує себе —  її голос силувано 
байдужий:

—  Там ще багато снігу. Вони мають лиж
ви?

—  Альпіністи мають, звичайно.
Ганс облизується й додає:
—  Гітлер капут, війна капут.

Порожня гільза на підвіконні ще ледь 
помітно димить, ручний годинник показує 
тридцять п'ять хвилин на четверту. Німець
кі альпійські стрільці відповідають чергою 
із автомата. Вони стримані, не дають волі 
почуттям. Вони відособлені, мов хірурги, 
що орудують скальпелем, ретельні в своє
му ремеслі. їм дано наказ: чекати, поки 
прибудуть гранати, потім накрити бункер і 
захопити телефон.



Акуратно, зі знанням справи готують 
смерть, ніби їх навчали цього змалку. Хтось 
вистрілив із бункера? Це їх не може вивес
ти з рівноваги. Сидять збоку, сюди не ся
гають кулі. Вичікують.

Марош... Що робить Марош? Чогось дов
го мовчить. Вони з'єднані з ним на життя 
і смерть. Просто неймовірно. Познайоми
лися лише два місяці тому, і вже так збли
зилися. Студент і селянин. Дивний союз, 
про який Владо ще не встиг нічого прочи
тати в заборонених брошурках.

Власне, вони вже не дві людини, а одна. 
Мозок, м'язи і легені працюють на одній 
хвилі, ба навіть пальці діють злагоджено, 
дарма, що їх розділяє стіна. Без Мароша 
він би не відбився, фашисти прорвалися б 
через вхід. Одне серце без другого не 
може битися. Не може —  це не перебіль
шення, це біологічний закон. Обидва вони
—  єдиний живий організм, що перемагає 
смерть. Шкода, що їх тут не більше. Чоло
вік разом з іншими людьми поводиться 
зовсім не так, як тоді, коли він сам один. 
Спільні страждання легше переборюються
—  коли більше пліч, легше нести на собі 
колоду нещастя: тягар рівномірно розподі
ляється між усіма. Але Владо відчуває силу 
й інших пліч, —  товариші йдуть на допо
могу.

Вони вже, мабуть, у дорозі. Може, вони 
спускаються в долину з Махнатого, ноги 
грузнуть у глибокому снігу; бійці стоми
лись, захекалися. Хто з них ітиме попереду? 
Яро? Зайцев? Едо чи кулеметник Олег? Той 
найцибатіший. Саме через це його й про
звали Лосем. Вони розділяться, обов'язко
во розділяться на групи. Одна група омине 
молодий лісок і зайде німцям у тил, друга 
наступатиме з долини. Олег, очевидно, за
ляже в чагарнику. Відбіжить убік —  для 
нього сто метрів все одно, що для пса 
муха, —  і німців матиме перед собою як на 
долоні.

«Володю! Володю!..» —  Це Олегів голос. 
Йому ввижається, що той гукає його з ко
ридора. Олег сміється басом, мов Шаля- 
пін.

—  Олег, ти ніколи не боїшся?
—  Кожен боїться, Володю. Один більше, 

другий менше.
—  По тобі цього не видно.
—  Людина мусить переборювати в собі 

вроджену слабість.
—  Ти не боїшся, що можеш загинути, 

Олег?
—  Навіщо задумуватись над цим?
—  Граєшся з життям? Навіщо ж тоді жи

веш?
В кожної людини в мізку свій звуковий 

діапазон, Владо крутить головою і у від
повідь чує Олегів бас:

—  Навіщо, Володю? Для майбуття. Так. 
Насамперед для майбутнього. В Сибіру у 
мене росте донька, скоро їй буде три роки. 
Отож і дбаю про неї, про її щастя.

В коридорі Марош вилаявся й вигукнув:
—  Я стріляю!
Постріл мало не оглушив Влада, а потім 

луна иовернулася до спаленого лісництва 
«Під Салатіном». Владо дивиться на білу 
смугу снігу під віконцем, руки напружені, 
як і зір, остання хвиля страху влягається.

«Для майбуття» —  сказав Олег. Він живе 
для майбутнього. Мабуть, таки має рацію. 
Майбутнє не припиняється зі смертю лю
дини. Тут живуть його близькі і будуть зга
дувати його ім'я. Владо згадує про вулик у 
садку, батькову гордість і втіху. Він довго 
дивився з Єлою на літок. Бджоли спокійно 
гули в сонячному повітрі, золоті від пилку, 
і сіяли мир навіть під тінню крил бомбар
дувальників.

Дивно, скільки їй доводиться працювати, 
могла б прогодуватися з однієї —  двох 
квіток. А  облітує їх тисячі, збирає пилок і 
нектар для бджолиної молоді і ніби зовсім 
не знає, що вулик буде густи й тоді, коли 
подружки винесуть її, задубілу, з вулика. 
Живе короткий час, всього кілька тижнів, а 
не десятки років, однак без її вкладу на
щадки були б слабосилі.

Люди, яким він хотів допомогти, може, 
про нього й не згадають. Але йому все 
одно приємно відчувати себе краплиною в 
бурхливій річці, що змітає ганебну пере
шкоду. Люди коло неї нічого не могли 
зробити, вони вірили солодким словам 
про бога й народ. Мусив хтось-таки закри
чати: «Не спіть, сто дияволів! Розплющіть 
очі, не коріться їм! Вас ведуть до прірви». 
Мусив хтось-таки закричати, хтось один, 
хто сконцентрував у собі мудрість тисячі 
голів, хто вгадав час для розпалювання 
партизанських ватр так само безпомилко
во, як вгадує бджолина сім'я найвідповід- 
ніший час для роїння.

Дивиться на нього цілий світ. Ввижається 
йому, що хтось невидимий фіксує кожний 
його рух і всі його думки, що в тьмяному 
коридорі тріпочуть крила білих рук. Його 
подих вривається в історію.

Слава героям! Мурашки бігають у нього 
поза спиною, гупає кров у скронях. Це 
страшне, але п'янке відчуття —  втрачати 
земне тяжіння, летіти, немов уві сні. Слава 
героям!

У нього тільки шкіра й нерви. Він відчу
ває, як гучніше б'ється серце і зростає на
пруження. На нього ж дивиться весь світ!

«Фанатик, —  посміхнуться його колеги,—  
таких вже знало середньовіччя. Треба ко- 
ристатися з життя. Світ невдячний». Ось
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їхній девіз. Будь-якою ціною намагаються 
берегти власну шкуру, копають окопи, во
ни—  проти Влада. Підлабузники! їхнє жит
тя нудне, воно не має ні мети, ні сенсу.

Владо хоче обороняти ці кілька квадрат
них метрів цементної підлоги, ці ось стіни, 
бук за потоком і смереки. Він не дозволить 
гітлерівцям заманити в пастку інших парти
занів. Не вдасться їм скористатися й з те
лефону.

Йому страшенно кортить щось вигукну
ти, щось гостре кинути їм в лице. Гей, ви, 
живі повішеники! Криваве падлюччя, ра
зом із свастикою своєю!

Ото б, мабуть, скаженіли! Це не люди, 
а механізми для вбивства людей. Потім 
вже став би перед ними. А Зайцев нічого б 
не вигукнув, Олег —  також. Останній думав 
би про доньку, за нього промовляв би ку
лемет. Отож і він мусить переборювати в 
собі всі слабості, як це робить Олег.

Бачить Єлині очі. Бачить так, як одного 
зимового вечора, коли вона вийшла з кім
нати. Одне від одного їх відокремлювали 
стіни, але її очі були перед ним, залишився 
по ній свіжий запах одеколону і шпилька з 
волосся. Взяв її з канапи, погладив пальцем 
і тут побачив Єлині очі. Спокійні, усміхнені 
—  ніби й справді сяяли перед ним. Спро
бував поцілувати їх, але видиво одразу ж 
розтануло в повітрі.

Єлині очі, лагідні, зеленаві, дивляться на 
нього. Вона горда за хлопця. Владо уявляє, 
як німецькі альпійські стрільці підступають 
до віконця. Вибухають гранати, свистять 
кулі, вогнемети палять землю. Здригаються 
стіни, але він не піддається. Відплачує за 
кожен постріл пострілом. Дзвонить теле
фон, командир загону підбадьорює його: 
«Тримайся, адже ти комуніст!»

Владо проводить рукою по кишені шта
нів. Складений аркуш паперу йому дуже 
дорогий. Як саме життя, ба як майбутнє. 
А  в майбутнє людина заходить із завмер
лим серцем.

Прилине весна, справжня і водночас 
символічна, і складений папір із ім'ям Вла
да і п'ятикутною зҐркою стане однією з 
мільйонів квіток.

—  Стоятиму до кінця, —  шепоче він і за 
хвилину додає:— Я обороняю тут кому
нізм.

Єла читає уві сні свій лист:
«Мій дорогий! Склад німецького підроз

ділу той самий. Прибуло тільки вісім польо
вих жандармів. Сьогодні вирушили на ак
цію проти якогось бункера з телефоном.

Вони знали про нього. Командує Бріксель^ 
Я боюся за тебе. Бункер з телефоном? 
Хіба їх багато? Чи це часом не лісництво?»

Вона не турбуватиме його своїми жаля- 
ми. А може, написати, як про нього розпи
тував майор фон Клятт? Написати, що ма
йор запідозрює її? Але навіщо це робити?'

! Єла веде далі:
«Почуваю себе непогано. Всі живі, здо

рові. Допомагаю батькові підгодовувати 
бджіл. Пам'ятаєш, як ми тоді спостерігали 
за ними? Весь час думаю про тебе. Радіти
му, коли вже буде по всьому».

—  По всьому, —  шепоче, а у вухах слабо 
відлунюють кроки вартового.

Вона лякається власного голосу. Встає 
з-за столика, згортає лист. Свічка все ще 
горить, у грубці все ще жевріють голо
вешки.

«Зі мною щось негаразд, —  вона тре 
чоло, —  я надто вразлива, тремчу, немов у 
гарячці. Вчора була весела, а зараз? Щось 
жахливе зі мною коїться. Чому?»

Вона чує шурхіт коло дверей. Полегшено 
зітхає —  це добивається Реке. Відчиняє 
двері —  пес тулиться до неї, треться коло 
її ніг. Не пустує, не гавкотить. Єла гладить 
його по голові, пес мружить очі. Що ти 
наробив, Реке, що так винувато поводишся?

Пес вже лежить біля її ніг, дивиться на 
неї. Ні, він нічого не наробив, а просто збу
джений. Нервово крутить хвостом, озирає
ться, скавучить.

«Тварина дуже чутлива», —  каже Єла 
сама собі. Можливо, ця властивість і допо
магає їй. Владо давав Рексові накази. Ди
вився на нього й напружено думав, щоб він 
сів або подав лапу. Реке виконував коман
ди, ніби читав їх в очах.

Вона заговорює до нього, немов до лю
дини, від якої чекає моральної підтримки. 
Пес раз по раз придушено скавучить. Це 
нагадує тихий плач, стриманий і скорбот
ний. Не може всидіти на одному місці. Не
вже щось мучить його?

Може, він відчуває, що Владові зараз 
зле, і переживає дивний страх?

Біля порожньої чашки біліє грудочка 
цукру. Єла кидає її Рексові, але голова пса 
на килимку навіть не ворухнулась.

Єлу охоплює погане передчуття, занепо
коєна, вона підходить до вікна. Бачить кас
ку вартового. Він повертає праворуч і зни
кає за рогом будинку. їй ввижається, що 
на подвір'ї повно німців; бігають із смоло
скипами й підпалюють будинок. Вона чує 
їх олов'яні кроки.

Бачить Влада —  він лежить у снігу. З рота 
в нього тече кров. Єла біжить до нього на 
гору крутим схилом, бреде по коліна в сні
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гу, торсає його за плече, шепоче, щоб роз
плющив очі. Потім, не пам'ятаючи себе, 
скрикує. Владо розплющує очі, але вони в 
нього холодні, як скалки льоду. Вона гла^ 
дйть йому чоло, відчуває биття серця й 
бачить, що є ще крихта надії. Серце слабо 
б'ється. Вона стоїть навколішках у калюжі 
крові і кричить. З'являються партизани з 
саньми, підіймають його, безпорадного. 
Вона сидить біля нього, а Владо приходить 
до пам'яті. Очі в нього оживають, він по
тискує їй руку. Вони вже тепер у місті, в 
лікарні. Біля входу стоять на варті хлопці 
в папахах. Віддають честь, одчиняють две
рі. Тї Владо врятований, операція пройшла 
успішно. Лікар посміхається. «Не бійтеся, 
дівчино, все гаразд. За кілька тижнів він 
буде дома».

Вона бачить сусідку, бліду як смерть, —  
та заламує руки, скаржиться. Повбивали їх 
усіх на Салатіні. Німці оточили бункер, на
віть миша не втекла б. Привели двох поло
нених— ті й розповіли про це. Всі загину
ли, а цих двох схопили. А там був і Владо.

В Єли шумить у голові. їй здається, ніби 
її хто оглушив. Влада убили! Ніхто не вря
тувався. І все ж хвиля жаху швидко вля
гається, зблискує надія. Владо, можливо, 
ще живий, повинен жити. Вона виразно це 
відчуває.

Знову перед нею лист:
«В думках я з тобою. Я б охоче побігла 

в долину. Чекаю вістей. Дай про себе зна
ти. Я непокоюсь, мені дуже, дуже тяжко. 
Страшенно боюся за тебе».

Реке скавучить, потім довго виє. Єла 
прокидається, голосно зітхає. Що це, хво
робливе повторення в уяві пережитого?

Вона не знає. Зворотним боком долоні 
протирає очі.

•
Ще двадцять хвилин. Ні, час не спинився. 

І взагалі, чи мало б це якесь значення?
Що там, справді, робить Єла? Чи одер

жала листа? Може, вже написала відповідь, 
або саме пише зараз? Що вона робитиме, 
як залишиться сама? Сповістять її просто, 
без церемоній: поліг у бою. Іншого виходу 
не було, і ти кріпися. Так вже судилось 
йому. Еге ж, так їй скажуть і втішатимуть 
розповідями про інший світ. Там ви, мов
ляв, зустрінетесь, бо життя —  це тільки 
долина сліз.

Людина, здавалося б, не повинна думати 
про обов'язок, коли круто їй доведеться. 
Чи це, може, любов додає відваги?

В чистому небі поблискують літаки. Гори 
озиваються гулом, ніби десь далеко гурко
че грім. Шкода, що нема листя на буку —  
воно тремтіло б, як на осиці. А що, якби

вони скинули бомбу? Може б, іще зали
шився живий?

Він схилився до віконця. Літаки вже про
летіли, німці сперечаються між собою, чиї 
це літаки — ь американські чи радянські. Ка
жуть, у лісі, наче в бомбосховищі. Лаються, 
що бомбардують їхні міста. Потім знову 
змовкають і чекають, як наказано. Чекають, 
серйозні як смерть.

Смерть... її не вдасться уникнути. Мож
ливо, саме зараз засипало в братіславськім 
тунелі під замком когось із Владових колег. 
Літаки прийшли з півдня. Можливо, засипало 
Гудака. Той базікав: життя —  це божевілля, 
не треба замислюватись над ним. Тепер 
його придушило вологим камінням і заліз
ними рамами вікон. Він ніколи нікому не 
зробив нічого доброго. Світ надто невдяч
ний, мовляв: кожна розумна істота дбає
тільки про себе. Гудак... В хвилину смерті 
не буде йому легко на душі. Змарнував 
роки, даремно жив на світі і навіть не зна, 
ради чого вмирає.

«Дурниці», —  заперечує Владо. Він доб
ре знає: нікого не засипало, Гудак весело 
копає окопи, або зубрить щось, спершись 
спиною на радіатор.

Владо не відчуває докорів сумління. Ні
кого не скривдив, жив чесно. Заглиблюєть
ся в спогади, все далі й далі пробивається 
крізь пережите. Та раптом супить чоло.

Стоїть перед ним учитель з підкрученими 
вусами, блискає скельцями окулярів. Зги
нає в руках різку, вуса його стовбурнаться.

—  Ах ви розбишаки! Чия це робота?
Вчителів голос загрожує цілому класові.

По дошці лізе хрущ. Добирається до краю, 
розпускає крила, злітає й гуде над парта
ми. Погляди учнів спрямовані на вчителя, 
на його високе, порізане зморшками чоло, 
та ось вибухає десь ззаду нестримний 
регіт.

—  Ах ви розбишаки, —  кричить вчитель. 
—  Востаннє питаю: хто приніс хрущів у 
клас?

У Влада в кишені шурхотить ще один 
хрущ. Він випустив їх випадково на Ферян- 
цову парту, а звідти вони й розлетілися по 
класу.

—  Ні, пане вчителю, —  крізь сльози по
яснює Ферянц, і вуха в нього палають, —  
це не я. їй-богу, я тут не був.

—  А хто ж тоді? —  відрубує учитель.—  
Дух святий?

Зізнатися? Владо вагається. Минулого 
разу він розсипав по класу смердючий по
рошок, потім було зле йому: дістав десять 
різок.

Дивиться на столик, поставлений замість 
кобили, на якій шмагали учнів, потім на 
вчителя. Ох, і лютий же він зараз! Оце вже
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дав би березової каші! Краще мовчати. Ні, 
не зізнаєтеся Владо.

Мовчить і вчитель —  тягне Ферянца за 
вухо:

—  Кажи, шибенику, це ти приніс хрущів 
у клас?

—  Ні, не я, пане вчителю.
У  Ферянца сльози виступили на очах — • 

відомо ж чого. Владо скрегоче зубами. 
Терпить невинуватий. Зізнатися? Піднести 
руку? Два гріхи на совісті —  то вже забага
то, за це йому б таки добряче перепало. 
Кобила, покутне пояснення, ще й довело
ся б залишатися в школі після уроків... Ні, 
Ферянцові легше, він нічим не завинив.

—  На кобилу! —  наказує вчитель і шар
пає його за комір*

Ферянц сам мусить зняти штани. Владо 
рахує удари, схлипує й переживає їх, не
мовби це б'ють його. І вже гнівається на 
себе —  терпить товариш, а карається також 
і він, ніби вчитель їх обох лупцює.

Зізнатися? Тепер це було б безглуздо. 
Ферянцові перепало, вже йому ніщо не 
допоможе, до того ж іще й Владові дове
лося б постраждати. ! не знайшов у собі 
відваги сказати йому по-товариськи: «Не
гнівайся. Це я вчинив. Я просто побоявся 
зізнатися».

Якщо залишиться живий, він після війни 
розшукає його і все розповість. Дарма, що 
відтоді минуло вже аж одинадцять років.

Як і кожна молода людина, Владо пере
більшує, і здається йому: історія з хрущами 
дуже негарна й брудна. Він забуває, що 
був тоді зовсім дитиною; картає себе, що 
негідно поводився, нарешті, запитує: «Чим 
я кращий за Гудака?»

Йому смішно, адже він ніби сповідується. 
Він же спокутував усе стократ, заспокоює 
себе, спокутував свою провину. Та все одно 
невесело йому.

Був іще один випадок, коли він нечесно 
повівся, і про це Єла не знає. Владо згадує 
чорнооку Ганку, намагається уявити її гаря
чі руки, стиснуті розпломенілі вуста. З пли
ном часу все це мовби стерлося в його уяві, 
ніби збігло разом з весняними водами.

Владо сидить і пише листа. Почув, що 
Ганка ходить з іншими. Була в кіно і цілу
валася, і це перед екзаменами на атестат 
зрілості не дає йому спокою. Він нізащо не 
скаже, хто його інформував, але то хло
пець, якому можна вірити, —  його прия
тель. Колись це було так чудово, але все 
минуло й ніколи вже не вернеться. Ніколи. 
Він згадуватиме її добрим словом, а тепер 
вона вільна. Хай їй щастить!

—  Щасти тобі, Ганко! —  шепоче він і 
червоніє. Хотів порвати з нею легко, без
болісно, та обманював себе. Не відчував 
нічого поганого до неї, все це вигадав.

Вдарив постріл —  Владо здригається. В 
очах спалахує вогник: невже партизани? 
Однак постріл озвався луною й завмер вда
лині.

—  Schlecht, —  чує він, —  погано ти цілив
ся. Втекла.

«Мабуть, лань або сарна,— думає Владо. 
—  І звір не сховається від них: нищать геть 
усе. А  чинитимеш їм опір, уб'ють. Не смієш 
сказати, що вони не мають права грабувати 
й убивати людей. Не розуміють, що правда 
переживе їх. Так, правда їх переживе!»

Хрущі, різки, Ганка... Він і тут мав щиро 
зізнатися у всьому, розповісти правду. Бо ж 
приховаєш її, а вона все одно розростаєть
ся, як верба, розкидає коріння, душить 
тебе, висмоктує з тебе соки. Правду не мо
жна спиняти, не можна затримувати...

Ще шістнадцять хвилин, а потім... Німе
цька точність дасть осічку? Що робити? 
Тільки одне —  чекати. Так, як вони.

Якби він зізнався в усьому Єлі, було б 
легше йому на серці, бо Єла —  його сумлін
ня, його любов.

•

Єла раптом прокидається й протирає очі. 
Копилить губи —  її зустріч з Владом пере
ривається, його образ тане в повітрі.

Мати Владова стоїть у дверях, заламує 
руки, і в очах у неї страх:

—  Ганс сказав, що вони пішли на лісни
цтво «Під Салатіном». Я згадала, що там...

Мати боїться вимовити синове ім'я, наче 
стіни й справді мають слух. Вона весь час 
як на голках. В неї ж він один. Зараз він у 
горах, без даху над головою, і на нього 
весь час чигає небезпека. Вона рада б не 
вірити Галсові, але сама бачить, що так воно 
і є насправді. Вона з радістю хотіла б почу
ти, що Владо зараз не в лісництві.

—  Але ж лісництво спалено, —  голосні
ше шепоче вона. —  Де ж він там може 
бути?

«Спалили, а проте він там!» —  хоче ви
гукнути Єла. Сон і передчуття випливають 
з невиразних уявлень, ніби дерева з імли 
осіннього ранку, і все це —  близьке, пред
метно відчутне й невблаганно реальне.

Німці атакують спалений будинок лісни
цтва «Під Салатіном», не інакше. Саме то
му вона так нервує, тому й сняться їй ці 
страшні сни.

Вона бачить материне стражденне облич
чя і стримується з останніх сил, щоб не роз
плакатись. Найгірше зараз— паніка. Сльози 
не допоможуть, не захистять його.

—  Ні, —  заспокоює вона її, —  він, напев
не, не там. Лісництво спалене —  він писав 
мені,
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Мати втирає сльози й виходить до сусід
ньої кімнатки. Відчиняються двері, заходить 
Владів батько —  від дверей війнуло холо
дом.

—  Погані справи, —  важко дихаючи, ки
дає він і запалює сигарету.

Єла спирається на лікоть і запитує:
—  З Владом?
Батько махнув рукою:
—  Ет, що там з Владом, він же в горах. 

Мене викликали в поліцію. Де, мовляв, 
син?..

—  А ти що сказав? —  питає вона.
—  Що ж я міг сказати? У Братіславі. 

Хтось їм, видно, вже виказав.
Єла закривається периною. Прихід Вла- 

дового батька видається їй недоречним. 
Лісництво «Під Салатіном» у небезпеці, а 
його, бачте, турбує, що довелося давати 
якісь пояснення.

—  Сидів би краще вдома, —  вів далі 
батько, —  допомагав би мені в роботі —  
діловодство велике, сам не встигаю. Або 
поїхав би разом з іншими до Братіслави. 
А він подався в партизани. Тепер у мене 
зайві неприємності. Невже б там не обій
шлися без нього? ! взагалі, навіщо дражни
ти німців, вони й так підуть, тікатимуть від 
росіян.

Єла не витримує й гостро каже:
—  З переконання.
—  З переконання? —  посміхається бать

ко. —  Це його Бодіцький намовив. Дуже 
потрібна росіянам його допомога! А ми 
матимемо клопіт. А що, як все з'ясується в 
Братіславі?

Мати киває:
—  Краще б я його десь заховала.
Єлі кортить сказати: «В печі серед рису?» 

Вона відчуває —  мати любить Влада, 
але боїться бодай одним слівцем запере
чити батькові. Батько завжди думає тільки 
про себе.

—  З нами нічого не станеться, —  каже 
Єла, —  а для Влада це може погано кінчи
тися. Розумієте? Німці пішли у наступ на 
партизанів.

—  Ті напоготові, не піддадуться німцям, 
—  махнув рукою батько, —  аби тільки мене 
не тягали на допит.

Він рвучко відчиняє двері й каже, що ви
пив би чаю, —  мати слухняно тюпає слідом 
за ним.

Єла хитає головою. її дедалі більше охоп
лює відчай. Заливає, немов каламутна вода 
непогідного дня.

•
Чому він усе це затаїв від Єли? Можли

во, просто так, або тому, що надто вже 
важким видається нам те, чого ми не хоче

мо згадувати? Причаїться десь в найглиб
ших звивинах мозку, заросте мохом за
буття.

Пальо Чернак, студент-хімік, зовсім ви
летів йому з голови. А бував усюди, де 
щось затівалося. Серйозність вченого і ба
ламутство шибайголови, строга логіка і за
пальність вдачі дуже природно поєднува
лися в ньому.

І він приєднався до групи чоловіків, що 
натирали себе фосфором. В нього світили
ся ребра під плащем; тільки-но наставав 
вечір, він з'являвся біля квартир тих, хто 
привласнив чуже майно, і своїм завжди 
хрипким голосом бубонів: «Начувайтеся!»

Студенти прозивали його Червоняком. 
Мабуть, тому, що завжди носив червоний 
галстук, а може, і за його політичні погляди. 
Коли його питали, про що він думає, Чер
нак, сміючись, відповідав, що обмірковує 
рецепт дешевої і високоякісної фарби, на 
яку, мовляв, після війни буде великий по
пит.

Влада мучать докори сумління. Чернак 
повертається із своєї чергової «фосфорич
ної» акції, йде сходами гуртожитку, а Вла
до з товаришами несе на плечах постіль.

—  Чия це? —  запитує захеканий Чернак і 
застібає плащ. —  Мишкова?

У Влада лукаво блищать очі, він киває:
—  Ми несемо на п'ятий поверх, хай шу

кає потім.
—  Чудово придумано! —  вигукує Чернак.

—  Дайте я поможу.
Він помітно кульгає —  це в нього від на

родження, —  але забирає матраци, кладе 
на голову й поспішає сходами вгору.

Повертається в свою кімнату на перший 
поверх і стає як укопаний: шафа перекину
та догори ногами, а той куток, де стояло 
його ліжко, порожнє.

—  Не треба було тобі цього робити, —  
звертається він до Влада з вологими очима.
—  Бачиш, я хворий.

Усі регочуть, але Владо кусає губу. Почу
ває себе винним перед приятелем. Після 
того він бачив його хіба тільки раз. Чернак 
поїхав додому й загинув у перший же день 
Повстання, мінуючи міст.

Це нісенітниця, заспокоює себе Владо й 
дивиться на білу снігову смугу. То був про
сто жарт, він не скривдив Чернака, але на
стрій, щоправда, йому зіпсував. Чого він 
усе сприймає так трагічно? З мухи робить 
слона. Чи так завжди буває з людиною, 
коли вона потрапляє в безвихідь? Все, ма
буть, зважує, добре й погане, і мучиться 
від докорів сумління.

Він нічого не повинен був —  навіть най
меншої дрібниці —  приховувати від Єли. Бо 
надто вже важко людині нести тягар при
хованих переживань.
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Владо гладить чоло. Німці загомоніли. 
Він напружує слух, але марно. Над бунке
ром віє вітер.

Єла відчуває —  температура спала. їй не 
лежиться в ліжку. Встає, квапливо одягає
ться. Підходить до вікна й замислюється 
над уривчастим сновидінням. В ній зростає 
неспокій.

Спогади... їй найприємніше було б бачи
ти Влада веселого. Хай сміється, хай пустує. 
Подібні бажання зринули в ній, коли опе
рували батька. Вона вигадувала різні ко
мічні ситуації, у яких нібито разом з ним 
опинялася, —  твердо була впевнена, що 
цим полегшить батькову долю. Не допо
могло: батько помер. Але тоді легше було 
їй пережити годину тривожного чекання. 
Вона уявляла собі батька з маскою на об
личчі, схиленого над бабусиними ляльками, 
уявляла, як у нього під руками стрибає 
іванець-киванець і тупотить баба-яга. Єла 
з сестрою аж пищали од сміху.

Владо.,. Вона впізнає його по стуку —  
один короткий, два довгі. Відчиняє йому 
двері, веде його до кімнатки. Мами немає 
дома, сестра пішла на пляж. Владо несе 
важку валізу і ставить її в куток.

—  Що там таке?
—  Гарбузики. Уяви собі, Єло, гарбузики.
—  Такі важкі?
Владо засукує рукав:
—  За півгодини тут буде мій колега, за

бере валізу й непомітно зникне.
—  Скажи все-таки, що там у тебе?
Владо відкриває валізу, і Єла дивиться,

нічого не розуміючи. Консерви? Пляшки? 
Гирі?

—  Гранати, —  каже Владо, —  тільки ж ні
кому ні словаї

Потім вони сидять утрьох в кімнатці. Вла
до відрекомендовує товариша: Чернак.
Павел Чернак.

Курять, аж її починає нудити.
—  Ці гарбузики Павелові дуже згодяться 

в Т атрах, —  посміхається Владо. —  Т реба 
розвеселити туристів. Там тихо, а в нас у 
горах вже кожна гілка стріляє. Нагодуємо 
німців гарбузовою кашею.

Вони сміються, Чернак якось особливо, 
розкотисто. Обмотує гранати, кладе їх обе
режно, мов яйця, назад у валізу.

—  Будуть на насіння.
—  Гаразд, але через кілька днів має бути 

й врожай. Ти Вмієш поводитися з ними?
—  У мене в руках не вибухнуть, скоріше, 

наскільки я знаю, це в тебе може трапи
тись...

—  Мене вчили, не кажи, —  ображається 
Владо й супить брови, але Єла впевнена, 
що він не дав би ради тим гранатам.

—  А мене вчили співати, —  Посміхається 
Чернак, —  і що з того вийшло? —  Витягує 
хвору ногу й веде далі: —  В техніці ти не
здара.

—  Це правда, —  киває Єла. —  Владо на
віть олівця застругати як слід не вміє;

Ні, даремно намагається, не бачить вона 
Влада веселого. І спогад про зустріч з Чер- 
наком теж не може її втішити. Чує голоси, 
серйозні, іноді роздратовані. До чогось го
туються. Старі комуністи засідають до ночі, 
і нотар з корчмарем навпроти перешіпту
ються. Що ж це буде? Коло парашутистів 
юрмляться селяни з поблизьких сіл, слідом 
за ними приходять молоді хлопці. В горах 
щоночі палають багаття, прилітають зі схо
ду літаки. Що мають робити бійці? Багато 
їх мобілізовано. Чого вони чекають? Німці 
хочуть оточити їх -г- про це вже горобці 
цвірінькають. Треба щось робити...

Щось робити... Владо сповнений рішу
чості, і він, можливо, витримає найтяжчі 
випробування. Мусить витримати! Все му
сить кінчитися добре.

«

Срібна тінь від сосни лягає на потічок. 
Незрушна, ніби глибоко врізалася в сніг. 
Сонце опускається, от-от сяде за Салатін. 
Час не стоїть —  чверть до четвертої.

А може, він таки залишиться живий? 
Стане досвідченіший! Але новий світ і для 
недосвідчених не буде заплутаним лабі
ринтом. Ніхто не боятиметься правди. Про 
неї говоритимуть книги, вчителі, вона стане 
законом для політиків. Все примушуватиме 
людину бути чесною, відвертою, прямою.

Владо знову супить брови. Він сумує за 
Єлою, хоче їй розповісти про свою ново
річну пригоду. Він нагадує зараз радиста, 
що сидить за апаратом у ворожому тилу. 
Дістає підтвердження, що. повідомлення 
прийнято; Єла вловлює його думки. І пере
дає свої власні.

«Єло, Єлко, ти чуєш мене? Це Владо, 
Владо, із спаленого лісництва «Під Салаті- 
ном». Вислухай мене. Чи правильно я повів
ся? Начальник штабу дав мені дивний на
каз: «У  твоєму розпорядженні четверо
хлопців. Підіть і принесіть із села спирту, В 
нас багато хворих». Я кажу —  там повно 
німців. А в,їн: «Нічого, проб'єтесь. У  лікаря 
нема дезинфекційних засобів, розумієш?»

«Проб'єтесь...» Сніг рипить під ногами, 
ми стискаємо приклади. Ще добре, що тем
но, хоч в око стрель, —  місяць не світить, 
зірок не видно. Я пишаюсь: можеш собі
уявити, вперше мені підлягає четверо бій
ців. Нічого, проб'ємось до Полякової корч
ми, що стоїть, слава богу, аж ген у верх
ньому кінці села. Пошлемо Юльку Жлут-
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кову, нашу спільницю, хай Поляк підготує 
десять літрів чистого спирту. Завдання не
безпечне, і це мені імпонувало.

Ховаємося за ожеред, завмираємо. Схо
дить місяць. Ми схожі на старі верби біля 
потоку, схилені, непорушні. Потім рачкує
мо вздовж заметеної снігом межі, повзе
мо по-пластунському. Озиваються пси. 
Повземо. Двоє хлопців відмовляються йти 
далі. «Свинство, ради якогось спирту йти 
на смерть!» Я чую їх і обурююсь: «Ми не 
на прогулянці, треба виконувати наказ». 
Знову гавкають пси: це німецькі вівчарки, 
яких тримають на ретязях вартові.

Хлопці вже повзуть за мною, але тут 
бунтує Млинарчик, що веде нас до потоку. 
Юнаком він садив у цих місцях дерева, 
знає кожний кущик. Лається: «Через той
клятий спирт доведеться накласти головою. 
Спіймають нас тут, їй-богу, спіймають».

Нашорошую вуха. Весь перетворююсь на 
слух. Шепочу, що треба зупинитись і пере
почити. Вже не ображаюсь, не обурююсь. 
На бога, адже я веду хлопців на смерть. Це 
справжнє безглуздя! Ні, це навіть злочин. 
Треба повернутись, що б там не було.

Дивлюся на Млинарчика. В нього трем
тять губи. Розповідав мені про сина. Йому 
два роки, але ще не ходить. Важко з ним 
самій матері. Ні, не підемо далі. Поверне
мося до бункерів, і я скажу начальникові 
штабу: нічого не вдалося зробити, бо в се
лі німці.

Я завмер від жаху. Навіщо тоді давав 
присягу? Що, партизанська присяга —  нічо
го не вартий папірець? А дисципліна? Адже 
я дістав ясний наказ, і ми його будь-що му
симо виконати. Адже спирт потрібен хво
рим. Попереду в нас бої, будуть поранені. 
Бо ж алкоголь не тільки для п'яниць —  ро
зумієш, Єло?

Наказ... Ми —  організована сила, парти
зани. Добровільно прийшли в гори, і тепер 
бойова дисципліна для нас над усе. Нема 
нічого гіршого, як не виконати наказ: вже 
краще пустити собі кулю в лоб. Сьогодні 
не послухаюсь я, завтра Млинарчик, по
завтра Яро. Ні, хлопці, кажу я їм, ми муси
мо йти, ми проскочимо, адже ж ми не ав
тобуси. А крім того, спирт вкрай потрібен 
лікареві.

«Почекай, —  шепнув я Млинарчикові, —  
я піду перший».

Біжу, пригнувшись, до верб. Відчуваю 
моральну потребу бути прикладом, хочу 
бути першим. Хлопці рушають за мною. 
Мені легше дихається. Нас захищає стіна 
верб і замети на березі потічка. Нас майже 
не видно. Обличчя нам овіває біла пара, 
ми важко дихаємо, гвинтівки на бойовому 
зводі. Хтось за мною кашляє. «Тсс!» —  ше
почу я, і от ми вже поспішаємо по завіяній

снігом кризі. Ступаємо обережно, не знає
мо, чи витримає лід, адже в обід була від
лига.

Млинарчик вже стукає у вікно до Ж лут- 
ків, заходить у хату. Бачу крізь шибку Ю ли- 
не обличчя; ось вона пов'язує хустку і вже 
прямує до корчми. Я дивлюся на Млинар- 
чикову гвинтівку, сперту на пліт, і чекаю з 
товаришами. На сусідній вулиці співають 
німці. Через півгодини Млинарчик і Юлька 
повертаються з бутлями, переливають 
спирт у пляшки. Чекаємо, тупаючи ногами 
від холоду.

Назад повземо руслом замерзлого по
току. Підхоплюємось і біжимо до ожереду, 
але вартові раптом оживають. Пси бре
шуть, блимає рефлектор. Короткими стриб
ками прямуємо до молодого ліска, сніг вище 
колін. Свистять кулі. Щось потекло в мене 
по спині.

Невже поранений? Ні,< в рюкзаку дзелен
чать уламки скла: розбито пляшку, тільки й 
усього. Озираємось. Млинарчика не видно. 
Очікуємо. Озивається міномет. Зо три міни 
вибухають далеко від нас. Йде сніг, але 
здається, ніби він падає з землі на небо.

Млинарчика все ще немає. «Загинув, за
гинув», —  мені здалося, хтось сказав поза
ду. Чути собачий гавкіт і людські голоси.

Біжимо назад схилом гори. Я думаю про 
Млинарчика. Віддав життя за пляшку спир
ту. І я відповідаю за це.

Аж до ранку марно шукали ми його. 
Чуєш, Єло? Він загинув через мене. Справ
ді. Не віриш? Я виконав наказ, думав про 
хворих і про дисципліну.

Сидимо в штабі, голови похнюплені, нер
вово куримо. Ти можеш собі уявити, як я 
курю. Начальник штабу дивиться мені у 
вічі. Треба було берегтися —  нагадує мені. 
Але як я міг думати про якусь там обереж
ність, коли було наказано: спирт будь-якою 
ціною! Начальник штабу крутить головою. 
Ах, як я міг це допустити! Я ж мав на місці 
розібратися в ситуації.

Якщо виживу, Єло, буду глибоко аналі
зувати суть кожного наказу. Та я вірю, тоді 
не буде нечесних наказів і спонукань.

Єло! Чи почула ти мене, Єло?

Три години п'ятдесят шість хвилин... Чути 
олов'яні кроки вартового; то ближче, то 
далі. Але вже не такі гучні. Десь відбулася 
зміна варти. Реке у палісаднику за вікном. 
Сидить під плотом і скавучить, іноді підій
ме голову до сонця, ніби то місяць уповні, 
і завиє.

Єла вся тремтить. Скільки їй чекати віс
точки з долини? Може, лише завтра їй по
щастить щось витягти з Ганса.
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Завтра. Боїться навіть уявити собі: до 
воріт підходять люди й шепочуть: «Вашо
го... вашого вбили...»

Ні, ні, тільки не це! Ніхто не мас права 
позбавляти нас щастя.

Вона нервує. Шукає в столику сигарети. 
Запалює спершу свічку, та, розкашлявшись, 
гасить. Здригається. Стала забобонною. По
гасла свічка означає... Не хоче далі дума
ти... Ні, свічка не сама по собі згасла —  вті
шає себе. Це ж ясно. Владо її висміяв і 
мав би рацію.

Невже мав би рацію? Тут йдеться не про 
свічку, а про болючу тугу, про відчай. Звід
ки це взялося? Адже вчора вона була спо
кійна, ба навіть весела, а зараз не знає, що 
чинить.

Кидає сигарету. Жалібно завив Реке. Єла 
відчиняє на хвилинку вікно. «Тихо, Реке, за
спокойся. Я прийду, прийду. —  Каже йому, 
а сама собі шепоче: —  Я збожеволію».

Вона занесе листа до Бодіцьких. Тітка за 
кілька днів піде в долину. їй щастить —  
завжди добирається до місця. То не помі
тять її, а іноді скаже, що йде до сестри- 
горянки. У німців вона не викликає підоз
ри, тільки питають, що бачила і чи стрілися 
їй партизани. Вона відповідала, ніби бачила 
гармату в долині, на санках її везли, і ще 
щось велике, схоже на танк. Німці хитали 
головами: мовляв, упилася баба. А вона їм 
божилася, що й не нюхала горілки. Лейте
нант Бріксель чухав потилицю: «Ах,
donnerwetter, яка ж, власне, зброя в тих 
бандитів? То не гармата, певно, а міно
мети».

Чимось смачно запахло аж тут, у кімнат
ці. Ванільними рогаликами. Мати пече для 
майора. Так домовилася з батьком. Вона, 
ради Влада, мусить бути щедрою.

А Владів батько думає тільки про себе. 
А  який був її батько? їй минуло п'ятнад
цять, як він помер. Нещасна мама працює 
на пошті, виписує телеграми й не знає, як 
там її донька. А чи взагалі працює тепер 
пошта? Чи ходять телеграми? Може, мама 
сидить удома з сестрою й перешиває Єли- 
не вбрання?

В кімнатці, наче в труні. Промені сонця 
вже не заглядають сюди, в грубці вигас 
жар. Тихо, тільки чути кроки вартового й 
цокання настінного годинника, і ця тиша її 
просто вбиває.

Вона озирнулась на двері —  зараз візь
ме пальто, пов'яже голову хусткою і за
горнеться в чорну шаль. Якомога швидше 
мусить бути з Владом, особливо, як засвис
тять німецькі кулі. Вона піде до Бодіцьких 
і домовиться з тіткою, щоб ще сьогодні 
вирушити в дорогу.

Вибігає надвір, поспішає до воріт, а за 
спиною тріпоче чорна шаль.
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Можливо, все це —  поганий сон. Не раз 
вже вели Владо на розправу. Він вже чув 
барабани, німецькі уривчасті команди. їжа
чилися проти нього чорні дула, блискотіли 
мушки гвинтівок, аж раптом прийшов Зай
цев і розігнав каральний загін. Владо про
кинувся—  Яро його тяг із нар: «Вставай,
ідемо на завдання!»

За п'ять хвилин буде чотири. Тепер не 
ніч, адже сонце виблискує на білому снігу. 
Нічого Владові не сниться. Він стоїть з гвин
тівкою в руках, обороняє цементний під
вал. Хвилюється, а в голові виграє фанта
зія, мов молоде вино. Спогади, туга, все в 
ньому вирує, а тому в окремі хвилі здає
ться йому, що він бачить сон.

Та подеколи холодною рукою торкає 
його невблаганна дійсність. Він підраховує, 
за який час можна дістатися сюди від бун
керів. Аж тільки тепер додумується, що не 
брав до уваги замети. Отже, товариші до
биратимуться сюди не менше, як дві годи
ни. Остання надія гине, никне, мов підтяте 
дерево. Він мусить вистояти, будь-що ви
стояти!

Сонце вже сідає за Салатін, у віконце 
віються сутінки. Хоч груні ще яскраво ос
вітлені, сонячне проміння вже не сягає до
лини, не сягає лісництва «Під Салатіном». 
І сутінки навіюють тугу.

«Коли мені буває дуже тяжко, я співаю».
Бодіцький... Це його голос. Коли арешту

вали його за участь у страйку, він у в'язни
ці співав цілий день. Його жорстоко поби
ли, а він за хвилину співав знову.

Владо заздрить йому, бо собі б співом 
не зарадив. До того ж, не вміє співати. 
Здавалося б, виводь собі голосно слова, та 
й тільки. Але для цього треба було б мати 
іншу вдачу. Владо роздумами розважає 
душу.

Якось посадив він у садку смерічку. 
Прийнялася, але недовго протягла— грунт 
був бідний. Коли наближався ЇЇ кінець, про
кинувся в ній інстинкт самозбереження, 
туга за майбутнім. На верхівці випустила 
червоні шишки, повні насіння. Цвіла черво
ним цвітом.

Він загине, але почуття й думки його не 
загинуть. Житимуть в Єлі. В ній його любов 
і все, що пізнав він у житті. Думи про неї —  
це червоний цвіт смереки, що має вмерти. 
Завтра знову зійде сонце, а вночі, може, 
сяятимуть зорі. Всесвіт вічний. Можливо, 
на якійсь планеті живуть їхні двійники —  
Єлин і його.

Можливо, вони такі ж близькі одне од
ному, такі ж на вигляд. А що, як справжні 
вони, а ми лише їхні тіні? Тіні?.. Хто це так



уявляв життя? Вогонь у печері —  миготіння 
полум'я й тіней на стіні. Ідея. Ми лише тіні, 
життя ж десь поза нами. Тільки ж не на 
тому світі, загробному, а в майбутньому. 
Всі живуть для нього —  свідомо чи підсві
домо. Бджоли, смереки, матері, борці. Да
лекі планети... Багато які з них, мабуть, 
заселені людьми, тільки ж оті двійники —  
безглуздя. Якби я мав дітей, вони, певно, 
дочекалися 6 польотів у космос. А може, 
аж онуки?

Невже тепер на всій землі не знайдеться 
часу і місця для любові? Еге ж, завжди і 
скрізь знайдеться для тих, хто дбає тільки 
про власну шкуру.

Однак, що робитиме Єла без нього? Чи 
не буде знівечено її життя? Чи вийде за
між?

Вболівання за Єлу поглинає його всього. 
Постаті колег, що бережуть власну шкуру, 
бліднуть, щезають.

Німці голосно розмовляють, але Владо 
не чує їх. В нього насторожі тільки очі та . 
прикипілий до спускового гачка вказівний 
палець.

Спогади...
Росяний серпневий ранок. Владо закопує 

під вулик покладені в залізну коробку кни
ги. Йому треба прибути до Братіслави. Як
що хоче далі вчитися, мусить попрацювати 
коло молотарок. Весела робота —  запису
вати мішки під час молотьби, торік він уже 
це спробував. А що робитиме Зайцев? Та 
й не тільки, він. Гори неспокійні, там повно 
людей. Мов перед бурею. Люди перешіп
туються по дворах. Селяни збирають по 
горищах та хлівах стару зброю, яку прихо
вали від жандармів, самі не знаючи нащо. 
Чи не вибухне щось, чи не відбудуться якісь 
великі події, поки він буде огинатися коло 
молотарок?

—  Я йду в гори, а не в Братіславу, —  
каже батькові і замість валізки бере рюк
зак.

—  Чого тобі туди йти, Владо, —  не хоче 
зрозуміти батько й крутить лисою голо
вою. —  Нехай ідуть туди ті, що були воя
ками. Ти ще молодий.

—  Я вже вирішив, тату.
Владо не йде до воріт, щоб сісти на ав

тобус. Мати й батько проводжають його 
садком. Він киває їм і Прискорює крок.

Шелестить запізнілий золотий овес, межа 
веде просто до Заднього потічка. Треба 
тільки перейти кладку, і тебе сховають гус
ті зарості бузку* За ними стоїть занедбана 
цегельня. Сивий голова народно-револю
ційного комітету ставить тут печатку —  дає 
візу на вступ до партизанського краю.

Стара цегельня*.. Похилий паркан із вкри
тим гонтом дашком, глиняне місиво, гори 
непаленої цегли, пташині кубельця в буз

кових заростях, оборіг —  усе це постає 
перед його очима. В дитинстві він любив 
бувати там. Ліпив із глини голови з довги
ми носами, настромлював їх на кілки, в оч
них ямках запалював свічки* Ой, як ляка
лися дівчата! І стежина до старої цегельні 
була завжди зарошена.

Владо здається, що він бреде босий по 
молодій траві. Обпікає підошви ніг роз
печене на сонці каміння, що виступає із 
землі по обох, берегах Заднього потічка. 
Перед ним лежало два шляхи, коли він, 
ставний юнак, зважував, куди йому пода
тися. Він не пішов тим, що вів на автобус, 
до Братіслави. Вибрав цей, Другий.

«А  як би я вирішив тепер? —  питає він> 
сам себе. —  Який би вибрав шлях? Ні, не 
жалкую, анітрохи не жалкую: Я знову пі
шов би на стару цегельню».

Він бачить картоплище, відтинок межі за 
двором і зелені стебла, що лоскочуть ноги. 
Перед ним хвилюється, мов золота річка, 
довга смужка вівса.

! одразу видиво зникає. Замість золото
го вівса біліє смужка снігу. Владо ввижає
ться: він бачить Єлу, яка біжить до нього, 
вимахуючи шаллю.

—  Вже прибули, прибули, —  чує з кори
дора Марошів голос. —  На бога.

Владо випростовується, міцно стискає 
вуста й підсовує ближче до себе патронташ 
з набоями. Його не дивує, що вони тут, що 
тут Бріксель з гранатами. Легко вони його 
не візьмуть. Адже він уже відчуває на собі 
зосереджені погляди партизанів, що про
биваються до нього по глибокому снігу.

Розлягається один вибух, потім другий. 
Коридор заливає денне світло, сильне й 
зловісне. «Висадили в повітря две$5і», —  
майнуло в нього в голові, і він з усієї сили 
гукає:

—  Марош!
Ніхто не озивається, тільки тріскотять 

автомати. Владо стріляє з віконця: він ні
кого не пустить на білу смугу. Може, вони 
не насміляться вдертися в коридор, може, 
думають, що він тут не сам, що їх багато... 
А тим часом... він тут один як палець. І зов
сім не знає, що сивіє. > *

Сонце зайшло. Дме студений вітер, в 
цементному підвалі вибухають гранати, 
лупаються стіни, Мов під час землетрусу.

—  Ану виходь! —  горлає офіцер в оку
лярах, але Владо вже не чує його. .

Офіцер, розставивши ноги на білій смуж
ці снігу під віконцем, стискає в руці ре
вольвер. Владо не бачить його; не бачить 
і тьмяних постатей, що спускаються вниз 
схилом Салатіна.

Із словацької переклав 
Валентин СТРУТИНСЬКИИ



«Кугельбане» наближається до те
риторіальних вод НДР.

ому, хто побував у 
Берліні або у при

кордонній смузі між Німецькою 
Демократичною Республікою та 
ФРН, відомо, скільки витрим
ки доводиться виявляти при
кордонникам НДР, які часто на
ражаються на безсоромні прово
кації і грубе порушення ре
жиму державних кордонів з бо
ку боннських властей і західних 
окупаційних військ. Обстріли, по
рушення кордону —  це звичайні 
явища, і в комендатурі Берлін
ської прикордонної варти вам мо
жуть продемонструвати цілу ви
ставку фотографій, де зафіксова
но західноберлінських поліцаїв,

Західнонімецький вертоліт налітає 
на моточовен НДР.

які стріляють з пістолетів, в на
прямі суверенної території НДР, 
сліди від вибухів, а також знімки 
жертв цих злочинів. Провокатори 
розкидають поблизу прикордон
них постів НДР американські до
лари, або возять по Шпрее на 
човнах... догола роздягнених по
вій, що, подібно до гейнівської 
Лорелай, мають спокусити прикор
донників залишити свої пости й 
податися до Західного Берліна.

Але всі ці підступи наражають
ся на пильність і стійкий опір з 
боку охоронців кордону Німець
кої Демократичної Республіки.

Фотографії, які ми, тут вміщує
мо, наочно розповідають про од
ну провокацію, влаштовану нещо
давно на Ельбі, в районі водного 
кордону між НДР і ФРН.

Як стало відомо згодом, цій 
провокації передувало спеціальне 
засідання в боннських «вищих 
сферах» за участю самого міні
стра внутрішніх справ Пауля Люк- 
ке, а «верховне керівництво» про
вокацією здійснював інспектор 
прикордонної охорони ФРН гене
рал Генріх Мюллер.

Західнонімецький катер «Ку- 
гельбаке» мав увійти в прикор-
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донні води НДР і там прорепети
рувати провокаційні дії, які в 
більшому масштабі планувалося 
провести під час наступних вій
ськових маневрів бундесверу.

Напередодні провокації західно
німецькі сторожові судна і ан
глійські окупаційні війська протя
гом двох тижнів посилено вивча
ли район майбутніх дій, з’ясовую
чи, які вогневі засоби захисту має 
тут прикордонна охорона НДР. 
Вони входили, ніби ненароком, до 
територіальних вод НДР, заважа
ли рухові катерів, загрожували 
їхнім екіпажам. Нарешті, в день 
провокації в цьому районі з’яви
лися англійські й західнонімецькі 
вертольоти, а також сім човнів 
західнонімецької прикордонної 
варти. На березі з’явилися бро
ньові автомобілі, було встановле
но кінозйомочні апарати.

О  14 годині 23 хвилини з кате
ра «Люнебург» англійський офі
цер повідомив у мегафон, що 
незабаром до територіальних вод 
НДР увійде катер «Кугельбаке», 
який, мовляв, провадитиме вимі
рювання дна річки. Незважаючи 
на заперечення з боку прикор
донників НДР, «Кугельбаке», під 
конвоєм військових катерів ФРН 
та англійських солдатів, заглибив
ся в територіальні води НДР.

Катери берегової охорони НДР 
негайно наблизилися до «Кугель
баке» й попливли в його кіль
ватері. Але з західного берега 
Ельби піднялися в повітря верто
льоти. Вони літали над катерами 
НДР, скеровуючи на них свою

зброю. Прикордонні човни ФРН 
також наблизилися до «Кугельба
ке», відкрили бойові люки, ладні 
в будь-яку мить відкрити вогонь.

Однак, побачивши, що прикор
донники НДР готові до відсічі, 
команда «Кугельбаке» на деякий 
час вивела катер з чужих вод та 
незабаром знову повернулася сю
ди. З'явилося також кілька мото
човнів, які нишпорили між «Ку
гельбаке» й катерами НДР, на
магаючись їх відтіснити до схід
ного берега. Прикордонникам 
НДР довелося також підняти в 
повітря свої вертольоти. Все це 
тривало понад годину, аж поки 
західнонімецька сторона не ого
лосила відбій. Англійський офіцер

Західнонімецький катер наміряєть
ся відтиснути моточовен НДР від 

«Кугельбаке».

повідомив у мегафон, що, мовляв, 
«Кугельбаке» припиняє вимірю
вальні роботи і переносить їх на 
інший час.

Отже, провокатори потерпіли 
повний провал: завдяки винятко
вій витримці прикордонників НДР 
вогонь не було відкрито. Реван
шистам і їхнім англійським покро
вителям довелося відступити.

Провокацію відбито, «Кугельбаке» 
відпливав до західного берега 

Ельби.
▼
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ВОЛОДИМИР П О З Н Е Р
французький письменник.

ПЕРШ
ЖЕРТВА

Дж Роберт Оппенгеймер.

Складним S суперечливим був життєвий шлях недав
но померлого видатного американського вчекого-фїзи- 
ка Дж. Роберта Оппенгеймера. Один із творців атом
них бомб, скинутих на Хіросіму 1 Нагасакі, Оппенгей
мер згодом зрозумів, що його знання використовують
ся правлячими колами Сполучених Штатів проти люд
ства. І коли вчений наважився виступити з критикою 
політики СШ А, його почали цькувати, він став перед ін
квізиторами з горезвісної комісії по розслідуванню «ан- 
тиамериканської діяльності».

Ми друкуємо нарис відомого французького письмен- 
ника-комуніста Володимира Познера, який добре знав 
видатного фізика.

Протягом тижня, останнього ве
ресневого тижня 1938 року, я 
роз’їжджав по Америці і на кож
ній зупинці розпитував, чи не роз
почалася війна: адже тоді я вже 
став би солдатом. Так я дістався 
до Невади. В Оазисі —  місті де
в’яти мешканців, яке складалося з 
однієї тільки бензоколонки, —  за. 
відувач її, він же власник радіо
приймача, того дня ще не слухав 
новин» «Я гадаю, —  сказав він, —  
що вони відмінили війну». В єди
ній крамничці у Вальмі, місті 
вдвічі більшому, хазяйка була по
інформована не краще: «Я споді
ваюся, що війни не буде, —  ска
зала вона, —  я сподіваюся, що ми 
не встрянемо у цю війну». Вона 
ще поміркувала: «їм слід було б 
замкнути Гітлера у божевільні,

але, очевидно, нікому надягти на 
нього гамівну сорочку».

У  Рено, місті картярських домів 
і легких розлучень, старий роз
нощик газет повідомив мене: «Во
ни спасували перед Гітлером». У 
Мюнхені щойно було підписано 
угоду. Колони вермахту перетина
ли кордон і заглиблювалися у че
хословацькі землі? в Європі сіда
ло сонце. А  у Сан-Франціско був 
ще день, коли я вперше дивився 
на Тихий океан у тому самому 
місці, де, розбиті скелями, знайш
ли вічний спокій чимало кораблів.

У  порту щойно закінчилися ве
ликі страйки. Проте люди, з яки
ми я мав зустрітися, турбувалися 
іншим. Вони вважали, що Народ
ний фронт ще існує і жоден не 
погоджувався зрозуміти, як Па

риж міг зрадити Прагу. Універ
ситетські професори і профспіл
кові активісти були сумні й роз
гублені. Я зупинився у Хаакона 
Шевальє, —  професора з Берклі, 
якого знав краще ніж інших. Са
ме він і порадив мені зустрітися з 
його добрим другом, визначною 
людиною.

Була ніч. Машина піднімалася 
поміж пагорбами, вздовж каньйо
ну. Все нагадувало кадри з філь- 
мів-«вестернів». Кімната у де
рев’яному будинку була освітле
на вогнем каміна; чоловік у бла
китній бавовняній сорочці з роз
стебнутим коміром і зношених 
джинсах міг би бути ковбоєм. Го
лова, схилена набік, тонкий ніс 
легка хвиляста шевелюра, очі ко
льору лазурі, —  він справляв вра
ження людини, яка прислухається 
до голосів: тих, що лунають у 
каньйоні або —  у ньому самому. 
Йому, мабуть, вже минуло трид
цять, він був фізик і звали його 
Дж. Роберт Оппенгеймер. Я так ні
коли і не дізнався, що означає це 
«Д ж .». Робертом його ніхто не 
називав, а друзі зверталися до 
нього просто —  Опі.

Про сучасну фізику я мав слаб
ке уявлення, але йому це було 
байдуже. Тема, яка найбільше 
хвилювала Оппенгеймера того ве
чора, була мені близька. Він був 
досить добре поінформований 
про події в світі, але я приїхав з 
Франції і там пережив все те.
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про що він міг дізнатися тільки з 
газет. Ледве я закінчував відповз 
дати на його запитання, як він од
разу ж робив висновок із сказа
ного. Я не знаходив заперечень: 
ми були згодні в усьому.

Він безперестанку палив. За вік
ном, у чорному небі сяяли зірки, 
дерева завмерли. Жовтень тільки- 
но розпочався, кілька днів тому 
здавалося ось-ось спалахне війна, 
тепер світ полегшено зітхнув; за
лишалося лише одинадцять міся
ців до початку війни.

...Через два з половиною роки, 
коли я став біженцем, мені знову 
довелося зустрітися з ним у все 
ще мирній Америці. Коли ми по
знайомилися, він був^ сам один, 
тепер —  одружений. Його дружи
на Кіті також була науковим пра
цівником, тільки не фізиком, а 
бактеріологом. Кількома місяцями 
раніше в них народився хлопчик 
Пітер. Вони жили у новому будин- 
ку —  у саду, на вершині горба, 
недалеко від будинку Шевальє, у 
якого ми і зустрілися вперше. Не
забаром Опі й Кіті, моя дружина 
їда та я стали друзями.

Він любив книги, музику, живо
пис, причому смак мав вишуканий 
і надзвичайно вимогливий. Пре
красний кулінар, тонкий знавець 
коктейлів, він обов'язково щось 
винаходив і сам готував, коли на 
обід приходили друзі. Приємно 
бувало погомоніти за столом, ви
пити чогось смачного, слухаючи 
хорошу музику, обміняти «Дослі
ди» Монтеня, яких я мав два при
мірники, на твори Рабле, від яких 
він відмовився на мою користь.

Так тривала наша дружба. Тоді, 
на стику літа й осені 1941 року, в 
нас були ті самі тривоги, та сама 
надія. Перший чоловік Кіті воював 
8 Іспанії і загинув як боєць Інтер
національної бригади. Група аме
риканців, яку очолив Опі і яка 
збирала кошти для іспанських 
республіканців, тепер допомагала 
іспанським біженцям. Для нього й 
Кіті, так само як і для мене, по
разка республіканської Іспанії бу
ла першим горем нашого життя, 
за яким не загаялося друге —  па
діння Парижа. Тепер вермахт 
вторгся до Радянського Союзу. 
Щодня преса повідомляла про 
гітлерівські перемоги і передріка
ла закінчення війни за шість міся
ців; Опі і його друзі збирали кош
ти у «Ф о нд допомоги Росії».

Сполучені Штати ще жили у 
стані тимчасового миру. Опі рап
тово зникав і за кілька днів по
вертався. Ми гадали, що йдеться 
про наукові зустрічі, це нас не 
стосувалося. У  той час я намагав
ся викласти на папері все, що по
бачив під час війни 1940 року.

Одного разу —  я саме думав 
про «Ю нкерси» й. «Хейнкелі», що 
нишпорили над' мостами Луари, 
заповненими біженцями, —  я за
питав Опі, чи можливо створити 
літак, швидший за звук; перш ніж

ви здогадаєтесь про його існуван
ня, бомби вас знищать. Це був 
перший і єдиний випадок, коли 
моє запитання стосувалося фізики. 
Опі сказав, що теоретично таке 
можливо. Але коли ми матимемо 
подібний винахід, тепер сказати 
важко. Мені залишалося тільки 
змінити кілька абзаців одного з 
розділів книги, яку я тоді писав.

Невдовзі я разом з родиною по
вернувся до Нью-Йорка. Грудне
вої ночі ми дізналися, що війна 
перетнула океан. А  по кількох 
місяцях одержали листа від Опі.

«Ви, мабуть, здогадуєтесь, —  
писав він, —  що ми були зайняті, 
інакше б такої злочинної перерви 
у нашому листуванні не трапилося. 
Дуже зайняті і —  путньою спра
вою: нині у цьому немає сумнівів. 
Ще деякий час залишатимуся у Чі- 
каго і все ж сподіваюся більшу 
частину літа провести у Берклі. 
Чи приїдете ви?»

Тоді ми не могли знати, що за 
кілька місяців саме у Чікаго буде 
здійснено ланцюгову атомну реак
цію; «путня справа», про яку го
ворив Опі, залишалася таємницею. 
Ясною була тільки дружба —  йо
го і Хаакона Шевальє —  і наша 
прив’язаність до Сан-Франціско. 
Ми знову і знову поверталися ту
ди, жили в кінці довгої звивистої 
вулиці, яка піднімалася вгору і 
проходила у двох кроках від бу
динку Оппенгеймерів. їх син вже 
ходив, наш незабаром мав наро
дитися; ми бачилися часто. Кіті 
нерідко залишалася сама, він ви
їжджав. Цього разу, очевидно, 
йшлося про науку і війну, тим 
більше, що їздив він до Вашінгто- 
на. Коли збиралися пообідати й 
випити —  замість кави, тепер су
воро нормованої, якийсь мексі- 
канський напій, зроблений з ка
као, кориці й окропу, —  говорили 
не про науку, а про політику. Зни
щення фашизму, перемога першої 
і єдиної соціалістичної країни —  
все інше нічого не важило. Це 
було само собою зрозуміло. Як я 
міг уявити, що фізика відіграє тут 
якусь роль? Ставши арматурни
кам, я разом з тридцятьма тися
чами інших робітників будував 
вантажні суда «Вікторі» й «Лібер
ті», які відправлялися до Мурман
ська.

Одного дня Опі відкликав мене 
і конфіденційно сказав: «Я незаба
ром їду. Кіті і Пітер теж. Надов
го? Не знаю на скільки. І не мо
жу сказати куди».

—  Не за кордон, —  пояснив 
він. —  Десь у  Сполучених Штатах. 
Це все, що я можу сказати.

і, поміркувавши, додав:
—  Краще мені не писати. Коли 

буде щось дуже важливе, надси
лайте листа сюди —  я одержу..

Тепер не важко було зрозуміти, 
що йдеться про нашу спільну бо
ротьбу, адже він був випробува
ною людиною і коли взявся за

це, —  фізику і війну, —  значить то 
було важливо.

Ще раз я побачив його у саду 
Шевальє під час свята на користь 
«Ф онду допомоги Росії», де були 
присутні найрізноманітніші люди 
і, звичайно, Оппенгеймери. Я при
гадую також прийом у Опі, в йо
го будинку на Ігл Хіл, прощальний 
вечір, який Кіті і він влаштували 
для своїх друзів, котрі, не знаючи 
мети поїздки, надавали їй якомо
га більшого, таємничого значення: 
вони любили Опі, захоплювалися 
ним, надто поважали його, щоб 
сумніватися. Він поїхав разом з 
дружиною і сином, залишивши 
нам дитячі речі для малого, який 
мав народитися, та іграшки для 
нашої дочки: жирафа, кролика,
чарівного сірого віслюка з чор- 
ною гривою (дочка зберігає його 
й досі, як і я зберіг подарунок 
Опі —  «Фауста» Гете).

Якось ми одержали від них зві
стку: вони повідомили про народ
ження дівчинки. Зворотньої адре
си не було.

А одного серпневого ранку, 
розгорнувши газету, ми дізналися 
про нову бомбу, так звану атом
ну, і про японське місто,, назви 
якого ми досі не знали. Перша 
знищила друге. Пізніше повідоми
ли, що йшлося про маленьку бом
бу: лише трохи більше половини 
міста, лише чверті мешканців Хі- 
росіми не існувало більше на сві
ті. Я повернувся додому і сказав: 
«Це Опі». Це міг бути тільки він. 
Я знову і знову говорив собі, що 
в нього не було вибору, в нього, 
який зважився на все, щоб сприя
ти знищенню Гітлера. Та все це 
виявилося не так просто: Гітлера 
вже не було. Можливо, я поми
лявся? Адже у Сполучених Штатах 
були й інші видатні вчені. Друго
го дня у всіх газетах можна було 
знайти ім'я Дж. Роберта Оппен
геймера і побачити його фото. 
На вигляд він не змінився.

Через два місяці я поїхав до 
Парижа, а повернувся майже че
рез рік. І повторив свій американ
ський маршрут 1938 року. Цього 
разу ми мали зупинитися у Сан- 
Франціско лише на день і дуже 
хотіли побачитися з Опі та Кіті: 
ми не зустрічалися понад три ро
ки. Тим часом земля дещо зміни
ла вигляд, і він був причетний до 
цього.

На перший погляд, Оппенгей
мер був точнісінько такий, як і у 
вечір нашого знайомства. Не змі
нилися ні очі, ні рот *—  хіба що 
з’явилося майже непомітне мере
живо зморщок біля очей, легкі 
складки у куточках губів.

Він розпитував про мою подо
рож.. Голова, схилена набік, трохи 
підняте плече, він слухав мене, 
зрідка посміхаючись. Це була та 
сама людина, яку я любив, шану
вав, якою захоплювався.

Я підвівся, і ми, рука в руку, 
вийшли у сад. Ми говорили про
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Францію, про Старий світ, про 
Сполучені Штати, де провели чет
верте, коли не п’яте —  вже не 
пам’ятаю добре —  випробування 
спеціальної зброї, яку він- таки ви
найшов. Він не говорив про це ні
чого, а я міркував уголос. Не для 
того, щоб його переконати. У ве
чір нашої першої зустрічі ми були 
на одному березі, і протягом на
ступних восьми років наші точки 
зору завжди співпадали. Мені не
обхідно було знати його думку. Я 
не відчував потреби запитувати: 
мої думки вільно переходили з 
предмета на предмет.

Раптом мені здалося, ніби між 
нами стіна, висока прозора стіна, 
коли бачиш один одного, не маю
чи змоги доторкнутися рукою, на
вряд чи чуєш один одного.

Йшлося не про окремі розбіж
ності: познайомившись ближче з 
великими промисловцями і гене
ралами, Опі не зробився їхнім 
прихильником. Факти, здавалося, 
цікавили його, як і раніше, але те
пер вони нічого йому не доводи
ли. Це були не більше ніж роз
різнені факти; вибираючи між ни
ми і своїм власним абстрактним 
умовиводом, він тепер віддав пе
ревагу другому.

У  нього був той самий голос, ті

самі слова, ті самі інтонації, —  
можливо, тільки частіше, ніж рані
ше, вчувалися гіркі, нервові нот
ки, —  але між усім цим і його 
думками тепер було порушено 
зв’язок. У ту полуденну годину, в 
саду, я не мав жодного наміру 
встрявати з ним у суперечку. Але 
я не міг обійтися без, так би мо
вити, фізичних доказів його нової 
віри. У  що ж він вірив насправді? 
С лід нагадати, що він читав і доб
ре знав праці Маркса і Леніна. Я 
питав: «Ви вважаєте, що класи не 
борються поміж собою? —  Так,—  
відповідав він. —  Ви хочете ска
зати, що вони не змінюють один 
одного? —  І так, і ні, —  говорив 
він».

Я спрощую мої запитання і йо
го відповіді; розмова була знач
но складнішою, більш безладною. 
Час минав, над Тихим океаном сі
дало сонце, а ми все ходили і 
розмовляли. Нарешті він сказав (я 
запам’ятав цю фразу дослівно):

—  Маркс мав рацію, і все, що 
він передрікав, справдилося, але 
він не міг знати, що винайдуть 
атомну бомбу. Все змінилося з 
винаходом чогось, що здатне 
зруйнувати світ.

Цим одкровенням він не мав на 
увазі мене переконати. Надто ро

зумний, щоб дати мені зрозуміти 
своє самозахоплення, він відчував 
себе найрозумнішим з людей, тих 
людей, майбутнє яких залежало 
від того, як саме буде використа
но нову бомбу.

Я не збираюсь глузувати з ньо
го; якщо хтось це і зробив, то 
тільки він сам, Дж. Роберт Оппен
геймер. Він відмовився від науки, 
немов Фауст, і, як Фауст, міг би 
сказати:

—  Ось чому я довірився ча
клунству!

Я спостерігав за ним, слухав і 
пригадував нашу першу зустріч. 
Більше ми не бачилися. Минули 
роки, і ми написали йому, нага
дуючи, що пам’ятаємо Опі таким, 
яким він був. Він нічого не відпо
вів. Нічого нікому. Чи сподівався 
він на свій розум, який допоможе 
йому взяти гору над вбивцями з 
Вашінгтона? Чи ні у що більше не 
вірив, ні на що не сподівався? Він 
все більше відходив від юго на
шого світу, в якому кубинці, ал- 
жірці, вьєтнамці боролися за жит
тя, як раніше іспанці —  у ті часи, 
коли йдучи їм на допомогу, по
трясав небо й землю мій друг 
Опі, мій товариш Оппенгеймер, 
перший американець —  жертва 
атомної бомби.

Агенти ФБР супроводжують Дж. Р. Оппенгеймера у сенат США, де він мав 
стати перед горезвісною комісією по розслідуванню «антиамериканської

діяльності»



П О Д О Р О Ж І 
І В Р А Ж Е Н Н Я

даря. За часів панування 
Іспанії, наприкінці XVIII сто
ліття, країна мала назву 
«Банда Орієнталь», що озна
чає Східний Берег, але ціл
ком слушно назва ця пов'я
зувалась і з іншим змістом: 
країна виявилася вельми 
зручним притулком для без
лічі контрабандистів, які пе
рекидали товари з Бразілії 
до Аргентіни. В 1821 році 
Банда Орієнталь після три
валої війни була анексована 
Бразілією —  і дістала нову 
назву: «Провінція Сіспла-
танська».

Лише в 1830 році, здобув
ши повну незалежність і ста
тус республіки, країна ді
стала й своє сучасне ім'я —  
Східна Республіка Уругвай.

Що відразу впадає в око 
людині, яка вперше прибула 
сюди —  це повна відсутність,

Центр Монтевідео прикрашають будинки своєрідної архітектури. На ВІДМІНу ВІД усіх ІНШИХ

МКРОСЛАВ А З Е М Б С Ь К И Й

Між Атлантичним океаном 
на сході, Ла-Платою на пів
дні й річкою Уругвай на за
ході розкинулась держава 
під назвою Уругвай —  на
звою індіанською, що озна-1 
чає «Ріка Птахів».

Назва столиці і найбіль
шого порту країни —  Монте
відео —  походить за леген
дою від вигуку одного з 
матросів Магеллана: «Monte 
vide ей!» —  «Бачу гори!»

Стратегічне розташування 
Уругваю —  природна форте
ця, оточена з трьох боків 
водою —  робило його ласим 
шматком для португальців 
та іспанців, бо той, хто па
нував в Уругваї, мав перева
гу над противником. І знову 
й знову точилися криваві 
війни за цей шмат землі, не 
раз міняв він свого госпо-

країн Латинської Америки, 
корінного населення, індіан
ців. А тим часом ще на по
чатку минулого століття їх 
жило тут чимало, і вони на
давали допомогу білим у 
війні за незалежність. Та ко
ли потреба в них минула, 
нові господарі країни вирі
шили позбутися «дикунів» і 
вдалися з цією метою до
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страшного, жорстокого об
ману. {ндіанців закликали до 
зброї -г* нібито в похід про
ти ворожої Бразілії. Вони 
піднялися всі —  з жінками 
і дітьми, як велить їм зви
чай. Білі завели їх у пастку 
й винищили всіх до єдиного.

Ось чому ця країна сьо
годні зветься ще й «білою». 
Населення її складається 
виключно з нащадків євро
пейців, переважно іспан
ського та італійського похо
дження. Індіанців тут не зу
стрінеш взагалі, а метиси й 
мулати трапляються рідко.

Монтевідео має вигляд 
європейського міста, його 
можна порівняти з Віднем 
чи Краковом —  хоч масшта
би, звичайно, різні. Вдень 
тут панують сонливість і спо
кій, особливо на віддалених 
від центра вулицях, але вве
чері, коли спалахує неонове 
сяйво на головних, досить 
сучасних, хоча й не дуже 
великих артеріях міста, Мон
тевідео ніби позбувається 
свого провінціалізму.

Уругвай називають інколи 
пуголовком, маючи на увазі 
співвідношення кількості жи
телів столиці й решти 
країни: в Монтевідео їх
мешкає третина. Ось чому 
можна твердити, що Уруг
вай —  це Монтевідео, а 
Монтевідео —  це Уругвай. В 
інших містах —  Мерседесі, 
центрі торгівлі зерном, 
Сальто й Пайсанду, центрах 
м'ясної промисловості, —  
живе по кількадесят тисяч 
чоловік. Отже, Уругвай є пе
реважно країною городян. 
Недовгий час, проведений в 
одному з кафе на головній 
вулиці Монтевідео перекон
ливо підтверджує це. При
дивіться до людей, що зби
раються в цих кафе й годи
нами сидять у хмарах диму. 
Це добре вдягнені, ситі пан
ки. На обличчях їхніх застиг 
вираз страшенної нудьги. 
Хто вони, ці товстуни, з 
перснями на пухлих паль
цях? Переважно «естансьє- 
рос», що зрідка наїжджають 
до своїх ферм —  «естансій»,

гендлярі —  здебільшого тор
говельні посередники, що 
наживаються на фінансових 
трансакціях між латиноаме
риканськими країнами, бан
кіри, рантьє, власники ту
ристських закладів. В скром
ніших кафе й ресторанах —  
та сама картина, хіба що у 
відвідувачів менше перснів 
на пальцях! Тут збираються 
службовці державних уста
нов. Кожний третій дорос
лий мешканець Монтевідео 
займає якусь державну по
саду. Кількість державних 
службовців (разом з роди
нами) дорівнює двадцяти 
процентам всього населення 
країни, й на утримання їх 
щороку витрачається три 
чверті прибутків Уругваю.

Отже, Уругвай —  країна не 
лише городян, але й... бю
рократів.

Гарний, хоча й невеличкий 
центр Монтевідео не дає, 
однак, жодної уяви про ви
гляд і розміри передмість. 
Вони простягнися в усіх на
прямках. Вздовж узбереж
жя Ла-Плати, на південь від 
центра, живуть багатії: 
вздовж бульварів, що пото
пають у квітах і зелені тро
пічних дерев, вишикувалися 
вілли з мармуру й скла. Ра
зюче контрастує з цим ра
йоном передмістя Барріо- 
Юніон, яке в народі назвали 
«Барріо де латас» —  «Пе
редмістя консервних бляша
нок», бо бляшанки в сполу
ченні з фанерою й мішко-

На базар — заробити хлопчикові на черевики.
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виною є основним будівель
ним матеріалом, з якого 
зводять свої халупи меш
канці цієї дільниці міста —  
робітники з фабрики каучу
ку, рознощики газет, торгов
ці квітами і, головним чи
ном, безробітні. Кілька 
кварталів тут нещодавно 
упорядкували —  замість 
«консервних халуп» звели 
бараки, та, як і раніш, впа
дають в око злидні, що па
нують тут, в Барріо-Юніон, 
районі столичного міста 
однієї з найзаможніших дер
жав континенту.

Попри видимий спокій та 
достаток, це не та країна, 
де течуть медові ріки. Ско
тарство й туризм —  ось і всі 
джерела прибутку Уругваю. 
Промисловість тут розвине
на слабо, провідні галузі 
її —  текстильна й шкіряна, 
Уругвай має великі природ
ні багатства, його земля хо
ває в своїх надрах і золото, 
й срібло, й мідь, і нафту —  
але поклади ці ніхто не роз
робляє. Тутешні урядовці 
залюбки повторюють, що 
добробут країни грунтуєть
ся не на природних багат
ствах, а на повній відсутно
сті соціальних суперечно
стей: тут, буцімто, немає
великих капіталістів, і жеб
раків не так-то вже й бага
то. Ось на яких підвалинах, 
мовляв, побудоване тут жит
тя —  життя спокійне, вільне 
від струсів та несподіванок. 
Та чи правда це?

Поряд з пам'ятником Ар- 
тігосу (керівникові визволь
ної боротьби на початку 
XIX ст.) в Монтевідео по
ставлено велику бронзову 
скульптуру, що зображає 
поселенця-піонера. Він пога
няє волів, запряжених у віз, 
безстрашно прямуючи ку
дись у глиб країни. В такий 
спосіб вшановано уругвай
ського гаучо: так само, як в 
Аргентіні й Бразілії, він —  
та опора, на якій тримається 
все господарство країни. З 
перших років своєї незалеж
ності Уругвай існує виключ
но за рахунок скотарства;

Уругвайські рибалки.

в уругвайських пампасах па
суться вісім мільйонів голів 
великої рогатої худоби і по
над двадцять мільйонів 
овець. Отже й не дивно, що 
посіви тут займають тільки 
одну десяту частину родю
чих земель. Решта —  суціль
не пасовисько, щоправда, 
поділене дротяними перего
родками на окремі «естан- 
сії».

Однак справа в тому, що 
в наш час пасовиська Уруг
ваю ледве зеленіють: до 
цього призвела надто інтен
сивна експлуатація їх. І по
голів'я худоби якщо не 
зменшується, то, в усякому 
разі, не збільшується. А 
кількість населення тим ча
сом зростає, зростають по
треби жителів міст, потреби

Уругвайський пастух — гаучо.

41



Череда шір.\шас в пампаси.

в імпорті, а запаси «това
рів», якими б можна було 
розрахуватись, залишаються 
на старому, вже незадо
вільному рівні. От і зростає 
невблаганно заборгованість 
держави, а робітничий люд 
убожіє.

«Естансьєрос», яким нале
жить три чверті поголів'я 
худоби, не дуже стурбовані 
ситуацією, бо грошенята в 
них будуть: худоба живиться 
сама, а платня гаучо така 
мізерна, що на неї можна й 
не зважати. Людина, пам'ят
ник якій поставлено в столи
ці, живе надголодь, мешкає 
в халупі з консервних бля
шанок, обходиться без ліка
рів, а в разі серйозної хво
роби просто помирає. Уряд 
час від часу встановлює но
вий мінімум заробітної пла
ти, якого вже не має права 
зменшувати жоден «естан- 
сьєро», але значно швидше 
друкуються банкноти, їх 
кількість невпинно зростає, 
гроші знецінюються.

Спад у галузі сільськогос
подарського виробництва 
позначається й на житті міст. 
Зростає безробіття. Страй
кують робітники, вимагаючи 
підвищення платні. Голодні 
нападають на склади й ма
газини в передмістях —  при

чому це не ізольовані й ви
падкові явища, а спільні ор
ганізовані дії «голодних 
бригад».

Отже, Уругвай —  «країна 
загального добробуту» тіль
ки на папері.

Уругвай тут вважають най- 
демократичнішою країною 
Південної Америки. Турист
ські проспекти, крім перелі
ку готелей та інших відомо
стей, містять досить довгий 
список уругвайських грома
дян, які ввійшли в історію 
країни як борці за демокра
тію. Щоб запобігти узурпа
ції влади диктаторами, в 
Уругваї ліквідовано навіть 
посаду президента: на чолі 
держави стоїть Національна 
урядова рада, до складу 
якої входять дев'ять осіб, 
причому четверо з них ке
рують радою по черзі (ко
жен —  один рік). За тради
цією керуючий —  або голо
ва—  раз на тиждень, убрав
шись у непоказний одяг, ви
рушає в місто й запрошує 
на кухоль пива першого-ліп- 
шого стрічного. В такий спо
сіб «державна особа» ви
слухує «думку вулиці» про 
ті чи інші заходи уряду.

Якщо уругвайця запитати, 
що визначного є в столиці, 
він відповість запитанням:

«Чи ви вже побували в пар
ламенті?»

Серце пишної будівлі пар
ламенту —  зал засідань. Тут 
ораторствують представни
ки семи партій Уругваю, по
ділених на кільканадцять 
фракцій. Відмінні ознаки їх
ніх політичних програм губ
ляться, стираються в словес
них перепалках, а що спіль
ною для всіх депутатів ри
сою є уславлений південно
американський темперамент, 
то можна легко уявити собі, 
який галас панує в залі. 
Тим-то в стінах залу вмон
товані через рівні інтервали 
великі електричні дзвоники. 
Варто лише надто запально
му промовцеві вдатись до 
«непарламентських» виразів, 
як дзенькіт просто забиває 
його голос.

Визначним місцем парла
менту є також його бібліо
тека. Кожен громадянин має 
право відвідувати її й пере
бувати в її стінах протягом 
якого завгодно часу. Щоб 
громадянин цей міг студію
вати будь-яку літературу в 
найзручніших умовах, чи
тальню обладнано м'якими, 
комфортабельними крісла
ми. З цього дуже часто ко
ристуються... бездомні: тут 
вони можуть провести ніч у 
зручному кріслі —  спокій
но, без «контактів» з полі
цією. їх спокій порушують 
тільки вигуки страйкарів, що 
пікетують під вікнами пар
ламенту.

Перед так званим Прези
дентським палацом регу
лярно змінюється почесна 
варта. На солдатах —  «істо
ричні», різноколірні з золо
тим шитвом мундири. В 
Уругваї, як і в інших лати
ноамериканських країнах, 
полюбляють військові пара
ди, але військо тут не сприй
мають всерйоз, відводячи 
йому функцію, так би мови
ти, суто декоративну. Най
краще обороняє країну її 
нейтралітет. Уругвай назива
ють «південноамерикан
ською Швейцарією» не тіль
ки тому, що в країні процві-
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На головній вулиці Монтевідео.

тає туризм, а й завдяки то
му, що вона не втручається 
в сварки континенту.

Досить безбарвне життя

уругвайського міщанина 
урізноманітнюють футбол і 
азартні ігри. І, правду ка
жучи, футбол тут є лише до

датком До інших ігор, що не 
мають нічого спільного з фі
зичними вправами. Грають 
всі —  і всюди, існують ігри 
для бідних та ігри для ба
гатих.

На перехрестях Монтеві
део гарненькі дівчата запро
шують перехожих купувати 
квитки лотереї. Лотерея 
ця —  швидка й нескладна: 
тут-таки стоїть автомашина 
«фольксваген», і, придбавши 
квиток у п'ятницю, ви може
те в неділю виявитись її 
власником. Наступного тиж
ня —  якась нова спокуса.

Завжди тісно на столично
му іподромі. Репортаж звід
ти є неодмінною складовою 
частиною кожної кінохро
ніки.

У молоді своя «сфера ін
тересів»: комбінація азарт
них ігор із спортом. На цен
тральних вулицях Монтеві
део —  переважно у підва
лах —  містяться своєрідні 
«молодіжні клуби». Тут, 
щільно обступивши столи- 
автомати, молоді люди —  
за допомогою мініатюрних 
металевих «спортсменів» —  
провадять запеклі «матчі». 
Шалені вигуки, щохвилини 
хтось б'ється об заклад. Все 
свідчить про те, що в цю 
«справу» учасники вклада
ють весь свій запал, всю 
душу.

А де ж грають багатії? 
Звичайно в міському кази
но —  на березі моря. Каз
ково багаті власники вели
чезних гуртів худоби про
грають тут цілі ферми, але 
не дуже побиваються. Наві
що? Уругвайських пампасів 
на їх вік ще вистачить: за 
короткий час гаучо компен
сують їм ці втрати.

Переклад з польської
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СПІВЕЦЬ
ПРАВДИ

І СВОБОДИ
Палка мрія про правду і сво

боду, про щастя для всіх при
гноблених, туга за борцем- 
поводирем, який освітить шлях 
до мети і поведе ним замуче
ний люд, породила геніальні 
Шевченкові рядки:

1 день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?
Ця туга була добре знайома 

і славетному угорському сучас
никові великого Кобзаря — 
Шандорові Петефі. Не випад
ково у творчості обох поетів по
стає образ народного месника, 
недаремне в обох співців слово 
апостол звучить на однаковому 
революційному регістрі, як сим
вол борця-визволителя пригноб
леного народу. 1848 року, у від
повідь на революційні події на 
Заході, Шевченко в поемі «Ца
рі» кидає клич:

Бодай кати їх постинали
Отих царів, катів людськихі
А через кордони цісарської 

Австрії та царської Росії укра
їнському Кобзареві вторує угор
ський співець Шандор Петефі:

На шибеницю королів!
Тоді ж, у вирі революційних 

битв 1848 року, створює Пете
фі свою безсмертну поему 
«Апостол».

Видатний продовжувач рево
люційних традицій Шандора 
Петефі поет Ендре Аді писав у 
1911 році про свого великого 
попередника:

«Угорські панівні класи по
водилися з Петефі безсовісно... 
Вони силкувалися притягнути 
його до себе, спотворити, вико
ристати в своїх дрібних інтере
сах... Але Петефі не примиряв
ся, Петефі не примиряється, 
Петефі належить революції».

Ці слова чи не найбільшою 
мірою стосуються саме поеми 
Шандора Петефі «Апостол», 
спрямованої проти монархії, де
спотизму і релігії. Про роль 
цього твору в тогочасній класо

вій боротьбі свідчить той факт, 
що поема була заборонена і ви
йшла в світ лише після загибе
лі поета. Панівні класи, ті, про
ти кого виступав автор у своє
му творі, боялися «Апостола», 
робили все, аби тільки цей гли
боко революційний твір не дій
шов до народу. Вже після ви
ходу поеми з друку, вороги пус
тили в хід версії про її  мало- 
художність, незрілість чи неес
тетичність, Насправді ж їх ля
кала революційність «Апосто
ла», вони жахалися його викри
вальної сили.

Поема «Апостол» є однією з 
найдорогоцінніших перлин твор
чості Шандора Петефі і всієї 
угорської літератури. ї ї  пере
кладено на багато мов світу, в 
тому числі на російську, німе
цьку, сербську, словацьку та ін
ші. В цій поемі знайшли своє 
втшения найзаповітніші мрії і 
думи ^полум'яного співця Угор
щини, зазвучали ОСНОВНІ МОТИг 
вк його творчості — мотиви ре
волюційної боротьби і любові 
до' батьківщини, гуманізму і 
вірності ідеалам прогресу, ко
хання і материнства. Петефі по
казав нам Угорщину бідних і 
знедолених, виставив напоказ 
ЇГ кривдників-гнобителів, зма
лював образ безстрашного бор- 
цягреволюціонера, який іде на 
муки за народ.

Відомий угорський письмен- 
шш-комуніст Антал Гідаш так 
визначав місце цього твору в 
спадщині Петефі:

«Поема «Апостол» є узагаль
ненням усієї творчості Петефі, 
вона височить в угорській літе
ратурі як величний пам’ятник 
гуманізму, пам’ятник боротьби 
угорського народу за своє виз
волення... В цій поемі втілила
ся вся ненависть Петефі до ко
ролів, його палка відданість 
республіканству, любов до люд
ства, глибока віра в народ і 
прогрес».

Видатний поет сучасної Угор
щини Дьюла Ійєш назвав «Апо
стола» Петефі «словником пое
тових ідей», який дає вичерп
ну відповідь на питання про те,

що означають у його творах та 
кі слова, як щастя, свобода, 
бог, піп, повстання, тиранія, ко
роль.

Поема «Апостол» перегу
кується з Франковим «Мойсе- 
єм». Вказую,чи на прототипи 
«одного з найчудовіших творів 
українського поетичного генія»
— поеми Івана Франка «Мои
сей», академік О, Білецький у  
статті «Світове значення твор
чості Шевченка» посилався на 
Шандора Петефі та Імре Ма- 
дача. Безперечно, він мав на 
увазі такі* їхні твори, як поема 
«Апостол» і драма «Трагедія 
людини». У цьому перекликові 
велетнів треба вбачати вияв їх 
глибокого гуманізму, спільності 
їх поривань до свободи і щастя 
Народів.

Не будемо зупинятися на до
лі «апостола» правди і свободи
— Сильвестра, оспіваного Шан
дором Петефі. Скажемо тільки, 
що поразка головного героя 
твору в боротьбі проти тиранії 
не є вираженням якоїсь зневі
ри автора. Сильвестр гине від 
рук ката, але його ідеї, ідеї бо
ротьби за волю живуть у на
роді... Минули роки, пише Пе
тефі в кінці поеми, і народ, 
здобувши свободу, з глибокою 
любов’ю і благоговінням зга
дує тих, хто віддав за неї жит
тя.

Та жадана свобода настала в 
Угорщині, коли народ узяв вла
ду в свої руки і пішов шляхом 
соціалізму. І ніколи не забуде 
країна великого сина народу 
Шандора Петефі — творця 
безсмертних поезій, творця ве
личного нерукотворного пам’ят
ника — поеми «Апостол».

Обсяг журналу не дозволяє, 
нам повністю надрукузати цю 
велику поему; згодом, будемо 
сподіватися, вона вийде окремим 
виданням, тому обмежуємося 
друкуванням окремих її розді
лів. А щоб читач не губив нитки 
розповіді, опущені розділи по
даємо в прозовому переказі.

Юрій ШКРОБИНЕЦЬ
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І

Стемніло місто. Ніч його зборола. 
Блукає місяць іншими краями.
Склепили зорі 
Очі золоті.
І, наче совість, продана у найми,
Весь світ —  у чорноті.

У темряві єдиний вогник мрієг 
Він високо над містом мерехтить- 
Пригасло й кволо,
Мов погляд хворого журливий,.
Немов останній промінець надії>

Горить той тьмяний вогник на Майсарді. 
То хтось сидить при світлі каганця.
Кому ж не спиться там, у високості? 
Двом сестрам— Бідності й Чесноті.
А бідність тут велика, ой, велика.
Вона вже ледь вміщається в мансарді. 
Кімнатка ця не більша й не багатша 
Від ластівчиного гнізда.
На стінах пусто, власне, так було б, 
Якби їх пліснява зелена 
Не вицяцькувала розкішно,
Не помережили патьоки,
Що збігли вниз від стелі до підлоги, —  
Сліди дощів,
Широкі і довгасті,
Так схожі на шнури дзвінків,
Що виснуть на будинках багачів.
Повітря тут важке, гнітюче 
Від цвілі, вогкості й зітхань.
В мансарді цій, напевне, поздихали б 
Собаки панські,
До зручних будок, до комфорту звиклі.

Соснове ліжко, стіл сосновий, —
Ніхто б і даром їх не взяв,—
Старий солом'яний матрац,
Розсохлі стільчики й велика скриня,
Вже шашелем поточена давно,—
Оце і всі на кімнатчину ^ 6 f i i .

Хто тут живе?
Каганчик блимає, і світло*

Змагається із тінями у пітьмі 
Порозпливались постаті людські, 
Немов у сні, неясно бовваніють.
Світ каганця обманює нам очі?
Чи, може, мешканці мансарди 
І справді-бо такі бліді,
Такі примарні?
О люде вбогий! О родино бідна!

На скрині біля ліжка мати 
Сидить собі з дитяточком малим!
0  бідолашне немовля!
Постогнуючи болісно і хрипко,
Воно засохлі груди ссе,
Даремне-марно смокче.

Замислилася мати. Нелегка, мабуть, 
У неї дума... Наче у відлигу 
Краплини талих вод із стріхи,
Течуть невтримно сльози материнські, 
Спадаючи на личко немовляти.
А може, не журба,
Можливо, тільки звичка мимовільна 
З очей застиглих вириває сльози,
Що ллються, мов з-під скелі потічок?

Синочок старший,
Хвалити бога, спить 
(Чи так лише здається?)
Під стінкою на ліжку,
Застеленому грубим простирадлом 
(З-під нього соломинки виглядають). 
Спи, крихітко! Спи, любий!
Насни собі суху скоринку хліба,
1 буде сон твій —  королівським!

А біля столу —  голова сім'ї.
Ще молодий, але обличчя —  хмуре, 
Немовби морок, що залив кімнату, 
Стікає струменем з його чола.
Чоло його скидається на книгу,
В яку усі турботи-лиха світу 
Записано... На нім, як на картині, 
Відбито горе й злигодні мільйонів.
А з-під похмурого чола 
Ясніють очі, ніби дві 
Комети мандрівні,
Яких ніхто вже не злякає,
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Але самі всім жаху завдають, 
і погляд ^их очей 
Все далі й далі лине,
Поки не зникне в безконечній висі,
Немов орел в надхмар'ї, в небесах.

2
Підвівшись у ліжку, хлопчик просить їсти, та вже 

в котрий раз чує обіцянку: «Завтра». Потім дізнає
ться, що в могилі голод не мучить людей, і жадає 
померти. Батько нарікає, що бог дав йому родину, 
а він не може годувати її своєю кров’ю. Єдина вті
ха для голодних —  сон.

з

Не спить тільки батько. Його душа блукає в висо
чині, «куди злітати здатні лиш божевільні або напів
боги». Вона досягла краю Всесвіту, і перед нею 
постав бог. Батько дякує Всевишньому за те, що він 
його вподобав для покути. Сини землі стали рабами 
й виродками, оскверняють ім’я господнє. Але до  
бога знов повернеться величчя, і батько просить у 
нього світла й сили, щоб для людей, для ближніх 
потрудитись.

Душа повернулася на землю. Чоловік поволі йде 
до сінника і безсило падає на нього.

4
Хто ти, створіння дивно-гарне,
Хто ти, людино?
Душі твоєї шати —
Кирея, зіткана із зоряних промінь,
А на твоєму тілі 
Лахміття жалюгідне.
Сім'я голодна, сам недоїдаєш.
За свято в тебе день,
Коли поставиш свіжий хліб 
На голий стіл без скатертини.
Але ти хочеш цілий світ 
Осипати блаженствами, яких 
Не можеш роздобути 
Для власної родини.
Тобі небесні відчинились брами,
А в панський палац грюкаєш даремно, 
Для тебе там зачинені всі двері.
Ти з господом самим розмови маєш, 
Коли ж окликнеш ти багатія,
Не стане він з тобою розмовляти.
Одні тебе зовуть 
Апостолом святим,
А інші —
Лиходієм, святотатцем.
Скажи-но, хто ти і чийого роду? 
Пишаються тобою батько-мати,
Чи лиця їм від сорому палають,
Коли ім'я твоє звучить?
Ти на парчі чи на рядні родився?.. 
Розповісти історію життя,
Розповісти про цю людину?
Я розповім... Якби мені 
В картині випало життя це передати,

Я б змалював струмок, що, взявши свій
початок

У скелі десь, вузьким проваллям мчить 
Під крякання з воронячих кубелець 
і спотикається у пітьмі об каміння, 
і вічний біль у зойках хвиль його,

5
Скрізь владарюють тирани ночі —  Темрява і Хо 

лод. Вулиці, де не так давно вирували юрби, стали 
мов русла висохлих річок. Тільки сніговій гуляє, 
регочучи жахливо.

Кому спаде на думку 
В таку негоду вийти... Але що це?
У пітьмі постать промайнула...
А може, привид то... Хода якась

примарна...
Іде... дедалі ближче... вже й помітно —

жінка..,
Та тільки морок не питає
Таємно: хто це— пані чи жебрачка?
Оглянулась навколо боязливо,
Побачила фіакра поблизу,
Підкралася до нього, наче злодій,
Помітила: візник на козлах спить.
Тихенько відчинила дверці.
Краде?.. Скоріше, навпаки —
Кладе щось до фіакра. Дверці зачиняє 
І геть мерщій зникає, наче дим.

Невдовзі двері дому заскрипіли.
Виходять дама й пан, сідають 
У фаетон. Візник махає батіжком,
І коні рушили, помчали...
Та що за стогін, крик у фаетоні.
То дама скрикнула. У неї під ногами 
Заплакало пискливо немовля.

Доїхали. Спинився фаетон.
Відкрились дверці. Вийшли пасажири.
І мовить дама візникові:
«Ось на, юначе, плату. А на чай 
Візьмеш собі у фаетоні 
Красунчика малого, дитинча.
Подбай про нього. То ж — дарунок

божий».
Так дама мовила —  й пани собі пішли. 
Голубонько, дитя моє в фіакрі!
Собакою чом не родилось ти.
Тоді знайшло б ти ласку і притулок 
У дами на колінах.
А раз ти не собака, а людина,
То знає бог, яку зазнаєш долю!

Візник потилицю почухав...
Молився він чи лаявся, чи просто 
Щось бурмотів під ніс, —  сказати важко.
Та ясно, з божого дарунку не радів.
І міркував: що діяти з дитятком?
Везти додому? Тож хазяїн
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Із немовляти стане кепкувати 
І викине на вулицю обох...
Стьобнув коней візник з досади 
Й, засмучений, поїхав далі.
Стояла на околиці корчма.
У ній ще веселилися. Від лампи 
Вікно корчми далеко червоніло,
Мов ніс у п'яниці. Візник 
Недовго думав-мудрував:
Дарунок божий кинув на порозі,
А сам гайда.

Ледь-ледь устиг від'їхати фіакр,
Як із корчми виходить, попрощавшись 
Із друзями, п'яненький чоловік. 
Переступаючи поріг,
Він спотикнувся й полетів,
Поборознивши носом сніг морозний. 
Відвідувач шановний чортихнувся: 
«Либонь, якась біда мене спіткала, —  
Говорить він. —  Чи то поріг так виріс? 
Учора ще не був такий високий.
Якби не так, упав би я і вчора.
Але ж учора не спіткнувся я,
Хоч і не менше випив, ніж сьогодні^.. 
Мені тут за неточність не докориш. 
Щодня одну я дозу випиваю».

Так він бурчав, підвівшися насилу,
І геть поплентав, мимрячи своє:
«Ні, хто б та що не говорив,
Поріг сьогодні вищий, ніж учора, —
На цьому я стоятиму незрушно.
Подумати —  як високо я ногу зняв.
І потерпіти так... Ганьба і соромі 
Немає сумніву... Поріг той виріс... Точно. 
А може, камінь хтось підклав мені? 
Цілком можливо. Злих людей немалої 
Страшенно люблять ніжки підставляти. 
Погані люди, лиходії!
Сліпим ногам копають яму,
А в яму потрапляє ніс.
Одна тепер для мене втіха:
Об камінь спотикнуться всі,
Виходячи з корчми. Ото кортить мені 
Стояти в схованці та милуватись,
Як падатимуть... Ха-ха-ха!
А втім, що ти говориш, чоловіче?
Чи до лиця мені, старому,
З чужого лиха потішатись.
Ой ні, не личить. І свою провину 
Я змию з себе тим, що повернусь 
І каменюку заберу з дороги.
Я злодій, при лихій потребі —
Розбійник, а настане черга —
Людину вб'ю. Та щоб носи 
Порозбивали люди через мене, —  
Цього моє сумління не допустить». І

І почвалав назад старий,
Щоб геть відкинуть камінь навісний. 
Схилився він... помацав... Ой!
Ой! Що за писк!

«О ! Це ж дитя!» —  вигукує дідуган. Картаючи 
тих, що кинули немовля, мов непотрібний черевик, 
п’яний бере на руки підкидька, щоб вигодувати 
його; вирісши, той крастиме для нього. Але ж дитя 
потребує молока, і злодій вирішив оддати його на 
утримання сусідці, яка лишень учора поховала свою 
дитину. Жінка погодилася, «за хорошу плату вона 
готова й чорта годувати».

6

Наступного дня злодюга знову завітав до сусідки 
і дізнався, що підкидьок —  хлопчик. Тим краще! 
«Промине сім-вісім років, такий злочинець вийде з 
нього, як Христос». Тут же відбулися хрестини. За 
священика був сам злодій. Оскільки ж хлопчика 
знайдено у Сильвестрів день, то нарекли його Силь
вестром.

7

Сильвестрові й четвертий не минув, а він уже в 
перекупки крав фрукти. Але його «добродійника» 
спіймали і повісили. Не одержуючи більше плати 
за хлопчика, сусідка прогнала Сильвестра. Втомив
шися блукати по місту, хлопчик присів на розі ву
лиці, задивився на забаву діток і заснув. Прокинув
шись, він побачив стару бабу, що схилилася над ним. 
Вона повела його до себе і поклала спати біля 
цуцика...

А вранці відьма 
Хлопчику сказала:
«Тепер уважно слухай, сиротино!
Ти зрозумій: утримувати даром 
Не буду я тебе,
Бо ж і труну Христа 
Дарма не стерегли.
Трудитись будеш ти, бо сказано в Письмі: 
«Хто не працює, той не їсть!»
Роботу легку матимеш, не бійся!
Ну, просто як у раї...
Ти будеш жебрати —  просити у прохожих... 
Оце і все!.. Робота ця мені вже не під силу. 
Я надто розповніла.
Таку товстуху люди проганяють.
Та замість мене попрацюєш ти.
На тебе кожний зглянеться і з жалю 
Підкине милостиню, сину.
Усім кажи, що сиротина ти,
Що батько вчора вмер, а мати 
Лежить удома хвора і голодна.
Здаля я стежитиму за тобою 
І бачитиму все... То й ти гляди!
Трудися чесно, щоб не поплатитись.
Кажу тобі на совість:
Я дуже добра, поки добра,
І дуже зла, як розізлюся.
Це зарубай собі на носі,
У серці зарубай, мій сину.
Проситимеш у кожного, хто має 
Убрання краще, ніж у тебе.
Таких багато, не лякайся.
Простягнеш ручечку вперед,
Голівку схилиш набік,
Насупиш, синку, бровенята,
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Маленькі губки закопилиш,
Наслиниш віченьки свої 
І жалібно почнеш благати:
«Во ім'я господа святого і неньки хворої

моєї!»
Ти все затямив, сину?
Не зрозумів —  я повторю спочатку.
А як науку цю,
Мой отченаш, не вивчиш,
Я києм вб'ю її у голову тобі».

Та хлопчик бабу запевняє,
Що все збагнув, що не забуде й слова.
А відьма змушує дитину 
Все показати, повторити 
Й дивується, як добре він затямив: 
«Чудово, синку! Золотеє дно 
Знайшла в тобі я. Хі-хі-хі!»
Зареготала відьма: «Наче графи,
Немов барони справжні,
Заживемо з тобою ми.
Негайно почнемо жнива.
Ти зголоднів? Зажди, повернемось

додому,
То й наїсися досхочу,
А втім, тобі не слід багато їсти,
Бо розтовстієш так, як я.
І щастя пташенятком випурхне із жмені, 
Тоді шукайте вітра в полі.
Товстому жебракові 
Мізерна милостиня випадає».

Ідуть на людну вулицю. Дитину 
На роздоріжжі залишає відьма,
Сама в шинок заходить поблизу,
Звідтіль позиркує з віконця.
І кожен раз, коли Сильвестру 
Підкине милостиню хтось,
Вона здіймає чарку й відпиває 
Ковток горілки, вишкіривши зуби.

8
У голоді й жебрах проминули два роки. Єдиним 

другом хлопчика був цуцик, з яким він спав, ділив 
і вбогий шматок хліба, підкинутий старою скупин
дею, і те, що люди подавали. Якось пізньої осінньої 
ночі Сильвестр стояв на розі, простягаючи руку по 
милостиню і тремтячи від холоду... І

І раптом пан, старий і непривітний, 
Спинився біля хлопчика і довго,
Пронизливо зміряв його очима.
Сильвестр уже ладен був дременути,
Та пан на нього гримнув: «Почекай!» 
Сильвестр принишк, боявся ворухнутись.
А пан: «У  тебе батько-мати є?»
«Є... є», — хотів було сказати,
Що мати вдома хвора, голодує,
А батько щойно вмер. Та слово 
Застрягло в горлі. Хлопчику здалось,
Що пан не дасть йому збрехати,
Що пан цей знає все. І. він зізнався щиро:

«У  мене батька-матері немає,
А може, я не знаю їх. Мене 
Знайшли ще немовлям... Підкидьок я». 
«Ходи за мною», —  мовив пан сердитий. 
Малюк послухався й пішов.
Та відьма з шинку вибігла і в крик:
«Куди? Куди, щеня брехливе?
Ану, мерщій вернися!.. Пане, пане,
Цей хлопчик мій! Мій син!..»
«Не вірте, паночку, не вірте! —
Кричав Сильвестр. —  Не син я їй!
О, згляньтеся, врятуйте, заберіть мене 
З собою... Іменем Христа і всіх святих 
Благаю вас! Мені уже несила 
По роздоріжжях жебрати... Для неї 
В людей прошу я милостині... А вона 
Мене мордує голодом, щоб я 
Блідим і жалюгідним був, щоб кожен,
Хто пройде мимо, пожалів мене.
0  господи, і зараз я голодний!» —
Так мовив хлопчик, дивлячись на пана 
Сердитого, вельможного. І сльози 
Лились потоком із його очей.
«Ах, підле кодло, богохульник!
Ах, прокляте поріддя сатани! —
Горлала відьма на хлопчину, —
Ти виплодок брехні!.. Останньому бандиту 
Не гідний ти поцілувати слід!
Ах, негідь каторжна без крихточки добра! 
Для мене жебрав він?! Ісусе, сине божий, 
Тож я горю від сорому-ганьби,
Коли канючить він... Догледіти несила! 
Відвернешся на мить —  вже й руку

простягає.
1 скільки раз його за те я била,
Що голову мою ганьбою він вкриває. 
Убога я, та милостині-дару 
Мені не треба від людей. Живу я 
На чесному бідняцькім заробітку.
Таке верзти: хто, я морила голодом його? 
Адже найкращий шмат 
Від рота власного для нього відриваю 
І пхаю в пельку ненаситну... Та гаразд!
І це стерпіла б я... Але зректися?!
Ах ти, нікчемо! Що за серце в тебе? 
Паскудо несусвітний! Як ти можеш 
О д матері, од рідної зректись!
Та щоб тебе господь скарав! Щоб ти 
Свої легені і печінку,
Весь кендюх виплював. На світі 
Нема бабусі... тьфу! матусі... ліпшої за

мене.
Який же внук у мене препоганий. Та

стривай,
Не за горами суд страшний... О  боже,
Чи бачиш ти з небес?!
Дитина власна, рідна 
Безсоромно зрікається мене, 
своєї матері, яка її родила!»

■ ( »

Отак без віддиху, неначе млин старезний, 
Відьомське кодло довго говорило.
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Аж тут похмурий пан 
Спинив те мливо і промовив:
«Ну, годі вже комедії! А то 
Від палиці моєї занімієш,
Поріддя гаспидське! Та ж ти 
П'янісінька як чіп.
Протверезися —  і тоді 
Приходь до мене з метрикою (я 
Живу у цьому ось великім домі).
Якщо покажеш метрику, віддам 
Тобі хлоп'я... Тепер же забирайся,
Ну, геть з-перед очей... А ти, синашу,
Іди за мною».
Пішов за паном хлопчик, боязливо 
Назад він оглядався раз у раз. 
Здавалось: відьма простягає руку, 
Ось-ось візьме його за комір. Та карга 
Піти слідом за хлопцем не посміла. 
Стояла, зла і лиховісна,
Розмахуючи грізно кулаками 
Й поводячи вогненними очима,
Немов коваль розпеченим залізом.

9
У  пана Сильвесгрові не доводилося ні красти, ні 

жебрати. Але ставши попихачем паненяти, він зазнав 
глуму і знущань. Сильвестр уже давно втік би звід
си, якби не дивна сила —  знання, яких він потай 
набирався біля вчителя, що виховував панича... Ми
нув шістнадцятий Сильвестру, і вже не міг він біль
ше терпіти збиткування. «Нехай ще раз на мене 
знімуть руку, їй-богу, не стерплю»,—  подумав він.

І сталось так. При першій же нагоді 
(її чекати довго не прийшлось),
Коли панич здійняв на хлопця руку, 
Сильвестр його спинив:
«Стривайте! Годі!
Не смійте! Чуєте? Бо здачі дам такої, —  
Затямите до дошки гробової!
Не буду я вам більше за собаку,
Яку ви штурхали і били досхочу.
Людиною, нарешті, стану я.
Адже слуга —  це теж людина!
Повірте: всі благодіяння батька,
Який мені притулок дав отут,
Давно вже києм вибили із мене.
Отож виходить,
Розквитались ми».
О д слів незвичних остовпів панок 
І, казячись од гніву, завищав:
«Ах, ти поріддя рабське!
Ах, ти бунтар, негідник! Як ти смієш?!»

Та хлопець паничу спокійно відповів,
І в голосі його було саме презирство:
«Гм... гм... поріддя рабське... Та коли уже 
Про родовід судить, то знайте: батько мій, 
Либонь, знатнішим був за всіх за ваших

предків.
І не моя провина, а його,
Що він мене напризволяще кинув.

Якщо ж усі пани такі, як ви, мерзенні,
То навіть добре, що мене він зрікся,
За це йому подякувати треба, —
Принаймні чесною людиною я стану.
Я бунтівник? Якщо за бунт 
Вважається відчути і сказати,
Що й ти людина і не згірш од інших,
Тоді скажу безстрашно й гордо: Я —

бунтар!
Якби я міг словами передати
Все те, що в серці маю, й так, як відчуваю,
Зі мною збунтувались би мільйони,
! світ увесь навколо затремтів би,
Як Рим, що трясся перед Спартаком,
Коли, порвавши ланцюги,
Раби шмагали ними стіни Риму!
Шановний мій паничу, прощавайте.
Ми розлучитись мусимо. Сьогодні 
Я з вами як людина розмовляю,
Якщо ж слуга хоч раз один в житті 
Підніметься, себе людиною відчує,
То він скоріш од голоду помре,
На шибениці катовій сконає,—
Але рабом-слугою більш не буде!»

Сильвестр на цьому повернувся й вийшов, 
Назавжди кинувши той дім,
Де, наче квітка в каламутних хвилях,
Його дитинство в далі попливло.

Сильвестр був на околиці, коли його наздогнав 
панський учитель, дав йому гроші і наказав: «Учися, 
синку мій!.. Потрібен ти вітчизні, всьому світу!» На 
прощання вчитель обійняв Сильвестра. Хлопчина 
вперше в житті відчув, що і його хтось любить.

10

як хороше на серці, коли людина вперше віль
ною стає! «Я вільний!» —  крикнув Сильвестр. Він 
милувався величчям природи і бив чолом богові. 
Але куди нога юнацька не ступала, скрізь людину —  
вінець природи —  нужда й підлота мучили. І боля
че було Сильвестру, що є ще жалюгідніші за нього.

ї ї

Виконуючи наказ учителя, Сильвестр вступив до 
школи і вчився старанніше від усіх. Сяйво юнако
вого розуму сліпило очі товаришам, і в їх серцях 
народжувались глум і заздрість. Сильвестр жадібно 
читає сторінки всесвітньої історії і бачить, як по- 
своєму її тлумачить кожен. Зрештою, він доходить 
висновку, що Земля схожа на виноградинку. Та якщо 
для виноградинки потрібне ціле літо, щоб вона до
стигла, то для Землі потрібні тисячоліття. Вона до
стигає під промінням людських душ, а Сильвестр —  
один із таких променів. І він стає в ряди витязів 
свободи, клянеться їм у вірності до останньої крап
лі крові.

12
Вивчившись, юнак пішов у життя, та світ здавався 

йому все меншим, а люди —  все нижчими. Тим біль
шої ваги набула для нього праця.
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Знанням і доброчесністю Сильвестр 
Здобув с^бі у школі славу.
Коли ж він шлях наук пройшов,
То на посади вигідні й почесні 
Його просили приязно пани 
Медоточивими словами:
«Вступи до мене на роботу,
Слугою будеш ти мені, це —  правда.
Та зваж: служити панові такому,
Як я, велика честь. І лиш за те,
Що схилиш голову переді мною,
Тобі самому тисячі людей
Уклоняться. І знатимеш турботу лиш одну-
З цих тисяч дерти шкіру, скільки сили.
І хліб легкий, і збагатієш хутко».

За легкий хліб подякувавши чемно, 
Сильвестр панам одповідав:
«Щоб мати слуг своїх,
Не стану нічиїм слугою.
Не хочу я, щоб люди-побратими 
Переді мною голови схиляли.
Нехай ніхто й від мене не жадає,
Щоб перед ним я голову схилив.
Ні меншого, ні більшого за себе 
Не знаю я. А про багатство 
Скажу: мені воно 
і даром непотрібне,
Тим більш його не хочу я такою 
Ціною дорогою, —
Щоб я за нього з інших шкіру дер!»
Так говорив Сильвестр усім панам, 
Знімаючи по-людськи капелюха,
Та не схиливши голови.

Він не прийняв посад високих.
Та якось бідні люди 
Прийшли до нього і прохали 
Нотаріусом бути в їх селі.
І він дав згоду, радісний, щасливий.
І ось, коли його в селі 
Біднота навкіл обступила,
У нього очі зайнялись вогнем,
І мовив він: «Земний уклін
Тобі, народе мій! Дивись мені у вічі,
Я буду батьком-вчителем твоїм.
Вбивали в голову тобі
Лише обов'язки від самої колиски.
Я дам тобі науку про твої права!» 
і виконав обіцяне Сильвестр.
І стали люди вечорами 
Не до корчми ходити, як ходили 
Споконвіків. Нотаріуса молодого 
Діди півколом обступили 
^слухали його під ратушею довго 
Й охочіше, аніж свого попа,
Бо говорив за пароха він краще.
Почуте там старі несли додому 
і повідали молодим про все...
Сильвестра люди шанували. І

І все ж були в селі тім дві оселі,
Які прокляття слали, не благословення

На голову апостола нового.
І це були парафія й палац, —
У них жили священик і поміщик.
Все більшої ненависті і страху 
Приносив їм нотаріус. І врешті 
Вони надумали його запропастити.
На тому і погодились, бо знали:
Якщо не вб'ють Сильвестра,
Самим загинуть доведеться.

Однак і в панському домі жило серце, що вбо
лівало за долю сина простого народу. То була мо
лода панна. Сильвестр зустрічається з нею. Якось 
він розповів дівчині всю історію своїх митарств... 
І покотилися сльози з очей юнака. 1 з ним укупі 
дівчина ридала.
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із батьком дівчини ще в той же день 
Була в Сильвестра зовсім інша, зустріч. 
Пихатий пан гукнув його до себе 
І став його на всі лади повчати:
Мовляв, чому він кріпаків 
Збиває з вірної дороги?
Чого він сіє бунт і зраду 
Між простим людом?

І скінчив отак:
«Якщо негайно не припините все це,
То я вас вижену звідсіль».

Сильвестр достойно відповів йому: 
«Даруйте, милостивий пане,
Та обійдусь я без нотацій ваших,
Із парти вже давненько виріс я,
Хоча повчань і в школі не терпів.
Якщо злочинець я і бунтівник,
То є закон, хай він мене осудить.
Коли ж не винен я, яке ви мали право 
Мене так гудити? І не боюсь я 
Погрози вашої. Хоч нині проганяйте. 
Будь-де я зароблю 
Собі на хліб і сіль.
Та звідси не піду,
Бо людям цим потрібен я.
І ви, у власних інтересах,
Ніколи не посмієте мене 
Прогнати. Бо слідом за мною 
Піде усе село, або ж покинути його, 
Шановний пане, доведеться вам.
Ні, не погроза це. Прийміть 
Мої слова лиш як пораду добру.
Я знаю жителів села,
Любов і приязнь їх до мене.
Я знаю: не зупиняться вони,
Почувши заклик мій!»
На сім юнак вклонився і пішов.

Наступної неділі про Сильвестра 
Була вся проповідь у церкві.
Здригаючись од гніву, піп 
Звертався до парафії своєї:
«Брати мої, нотар ваш —  святотатець.
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Він —* богохульник і бунтар!
Поки не пізно, проженіть його,
А то не буде вам спасіння 
Ані на сьому, ні на тому світі.
За спільництво з бунтівником 
Король вас катові віддасть.
За дружбу з богохульником господь вам 
Небесних брам ніколи не відчинить». 
Картав парафіян священик,
Просив покаятись, поки не пізно 
І не настав ще суд страшний. Так слізно 
Благав їх парох в серці берегти 
Земне і потойбічне щастя 
І не обрати смерть замість життя 
І пекло —  замість раю.
Народ розлючено виходив 
Із церкви
(З дому господа і миру)
І диким звіром біг до юнака,
Якого вчора рідним батьком звав.
І пролунав наказ: «Якщо ти завтра 
Ще будеш тут, —  вб'ємо на місці!»

Сильвестр їх переконував, як міг.
Він говорив натхненно, як ніколи.
Але дарма. Де слово має піп,
Там правду розпинають на хресті,
Вмирає правда там від переляку.
Де тільки піп розкриє рот,
Там сатана з'являється негайно,
А сатана той, хоч і не сильніший,
Та красномовніший від господа-отця,
І що не може ділом подолати,
Спокусою манливою бере.
І сталось так. Викрикуючи лайки,
Громада кинула Сильвестра.

На мить він духом занепав.
І, наче мертве тіло круки,
Обсіли голову Сильвестра 
Тяжкії думи розпачу і болю.
«Ось він, народ!— стогнало серце.—
Ось він, народ, якому я молився,
Якому я життя віддати хочу!
Такий він був тисячоліття.
Але нічого, не біда. Мине 
Тисячоліття знову, і народ,
Я знаю, іншим стане. Зараз він дитя,
Яке так легко можна обдурити;
Та виросте дитя, підніметься, змужніє.
А поки треба пестити його.
Не дивина, що королі й попи,
Оці боги наземні,
Споконвіків стоять на тому,
Щоби народ у темряві тримати.
Потрібне ж панування їм, а панувати 
Можливо лиш над теМними й сліпими, 
Народе мій убогий! Жаль мені тебе!
Щодня за тебе я ішов на прю,
Віднині ще несхитніше ітиму!»

Нараз Сильвестра хтось узяв за руку. То була 
панна. Юнак і дівчина прощаються. Вона дарує

Сильвестрові обручку... Він подався до столиці, най
няв у передмісті мансарду й сам не знав, до чого 
докласти рук. Раптом постукали у двері, і до кім
нати зайшла панна.
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Як чоловік з дружиною, зостались.
Докупи їх з'єднав не піп, —
Любов і бог з'єднали. Не клялись вони 
Одне одному в вірності, це слово 
Не прозвучало з їхніх уст, воно 
Таїлося у глибині сердець 
Недоторканним, як і личить 
Тому водитися на світі.
Була їх вірність чиста, мов зоря,
Якої навіть подих не торкнувся.

У  щасті дні і місяці минали.
Ніхто не відав, як живуть вони.
Та й їм було байдуже, що навкруг 
Є світ, байдуже й те, який він.

Та враз душа Сильвестра обізвалась 
І нагадала голосом суворим:
«Доволі! Час проснутись! Не для себе,
Для інших ти родився. О, невже 
Забув ти про покликання своє?
Вставай! Вставай, юначе, й до роботи!»
А ще строгіш заговорив до нього 
Турбот домашніх непідкупний голос: 
«Візьмись за діло, чоловіче добрий,
Інакше голод візьме вас обох,
А не сьогодні-завтра мучитиме трьох»

Юнак почав трудитись. Він писав.
Писав, як чисте серце підказало,—  
Достойно й вільно, і поніс 
Свій труд одному видавцеві. Той, 
Сильвестрове творіння прочитавши, мовив: 
«Велика ви людина, пане, та до того ж 
І дурень ви великий. А  чому?
Скажу: ваш твір —  шедевр, такий шедевр, 
Що, певно, і Руссо не написав би краще.
У цьому ваша велич, а безумство 
У тім, що ви гадаєте наївно,
Неначе труд цей видати є змога.
Хіба ви, пане, і краєчком вуха 
Не чули про цензуру?
Не чули? Ну, тоді я поясню вам,
Із чим її їдять.
Цензура —  це пекельна молотарка,
В яку снопи ми кидаєм. Вона
Всі зерна правди вимолочує із них,
Пусту солому вивергаючи назад,—
Нехай шановна публіка жує.
Не вірите словам моїм? Будь ласка,
Самі цю молотарку спробуйте, і я 
За кожне зернятко, що лишиться в снопі, 
По кулі олов'яній проковтну.
Коли ж не дуже вам кортить 
Потрапити цій молотарці в зуби,
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То сійте, пане, не пшеницю,
А всяке зілЛя, що дурманить, дурить, 
Спечіть калач із нього й подавайте 
На стіл, —  ніхто не заборонить,
Ба навіть нагородять вас за те».

Юнак вернувся приголомшений. Здавалось, 
Він вдарився об мура головою.
За стіл сідаючи, Сильвестр собі поклав 
Писати рівно, лагідно, так гладко,
Щоб цензорське перо ковзало по рядках, 
Немов по ніжному, м'якому оксамиту. 
Скінчивши труд, юнак помітив,
Що книга стала ще вільніша,
І гіркоти в ній більше, ніж було.
Десятий, сотий раз переписав він книгу,
Та знов і знов на шмаття рвав, збагнувши, 
Що в колію не може увійти...
І врешті ось до чого він дійшов:
Все те, що гоже для цензури,
Людей нічого не навчить,
А те, що гоже для науки,
Не може вийти в світ.

«Жахливо! —  закричав Сильвестр. —  
Виходить, неможливо 
Зробити так, аби мене почули,
Виходить, полум'я душі,
Що ладне цілий світ спалити,
В собі я мушу погасити 
Або згоріти сам в огні.
Ні, я повинен жити! Жити?.. З чого?
Чи, може, зрадити себе,
Святого ідеалу відцуратись?
Завербуватись до падлюк,
До ошуканців племені людського?.. Ні!
Тому не бути, богом присягаюсь!
Скоріш голодний на смітті сконаю,
Скоріше так життя своє скінчу,
Як починав я: злодієм, слугою 
Чи жебраком ізнову стану, та ніколи 
Не напишу рядка, ні букви,
Які б лились не з чистої криниці 
Душі моєї. І печать брехні 
На жоден помисел ума мого не ляже! 
Прощайте, думи, замуровані раби.
Хай мозок мій вам буде за в'язницю 
І за могилу... Е, та що це я 
Верзу... Хіба ви можете померти?
Настане день, —  той день настати мусить,—  
Одкриються важкі тюремні брами,
І ви, мої святії думи,
Обійдете весь світ, мов сонячне проміння, 
Тепло і світло несучи повсюди!»

Вже більше не тривожив 
Своїх думок Сильвестр.
А  щоб на хліб щоденний заробити,
Він став чужі думки 
Старанно переписувати... О, яка 
Це каторжна робота. Певно, легше 
Рубати дрова... З ранку аж до ночі 
Трудився в поті він і бачив —  скільки раз!—

Як ніч мина при світлі каганця,
І часто каганець той гаснув 
Раніше, ніж у нього гасли очі.
Не знав трудар спочинку. Все ж вони 
Нерідко стіл не мали чим накрити,
І крижаними квітами зима 
Мережила шибки в нетопленій мансарді, 
Морозила і сльози на очах 
У бідної дружини, та любов її 
Скувати льодом не могла.

Роки приходили й відходили. Росла 
Сім'я Сильвестра. Стало троє їх.
Невдовзі і четверте народилось,
! вчетверо зросли нестатки 
Вгорі, в кімнатці у мансарді,
Де стіни дощ розмалював 
Довгастими патьоками-стрічками,
І пліснява зелена так розкішно 
Тх вицяцькувала повсюди,
Де зараз троє сплять в одному ліжку —  
Діточок двоє й мати, а внизу,
На грубому матраці, на підлозі 
Лежить їх батько й чоловік...
Вже сходить сонце й ореолом 
Лягає на Сильвестрове чоло,
Мов золотий незайманий вінець,
Мов поцілунок бога теплосяйний.

15
Найменша Сильвестррва дитина вмирає з голоду. 

Пригортаючи дитя до грудей, мати співає колискову 
і засинає, А  чоловік сушить собі голову: за що 
купити домовину! Чим заплатити гробареві! і Силь
вестр змушений продати обручку.

16

Сильвестр сказав колись: мої думки 
Загинути у мозку не повинні,
Настане день, і вийдуть із тюрми 
І світ весь облетять, 
і сталось так. Хвилина випадкова 
Принесла те, що не могли 
Роки зусиль і мук даремних 
Сильвестру принести.
Заховану від ока в підземеллі,
Знайшов він якось потайну друкарню 
І там свої статті надрукував.
Про що ж у них писалося? Про те,
Що всі попи —  не люди, а чорти,
Що королі —  не боги,
А  тільки люди,
Що люди всі однакові від роду 
І бути вільним кожен з них 
Не тільки має право,
А й зобов'язаний перед Всевишнім, 
Бо воля —  це найкращий дар творця,
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А хто його дарунка не шанує,
Той не шанує господа самого.

І книга вийшла. І по всій землі 
Вона так хутко тисячами розійшлась,
Немов на крилах блискавки летіла.
До свіжо-чистої криниці дум 
Припав жагуче спраглий люд 
І спрагу тим напоєм тамував.
Та влада закипіла гнівом. Лють 
Зібрала зморшки на її чолі.
І грізне слово прогриміло владно;
«Ця книга зве до бунту,
Релігію, його величність ганить.
І автор мусить поплатитись 
Суворо, по закону».
І люд підтакнув перестрашено; «Так, такі 
Воістину ця книга зве до бунту,
Релігію, його величність ганить.
І автор мусить поплатитись 
Суворо, по закону, бо закон 
Священний і недоторканний!»

І автор був покараний жахливо.
Його спіймали 
Посеред вулиці і потягли.

Сильвестр хоче попрощатися з дружиною б сином, 
але йому не дозволяють. Він проклинає насильни
ків, иегідника-короля, вигукуючи: «І доки будеш ти 
ще володіти украденою владою й правами!» Він 
пророкує королю страшну й ганебну загибель.

17
В'язниця. Очунявшись, Сильвестр побачив на руках 

своїх кайдани. Він тяжко побивається, марить. Йому 
привиділася дружина. Вона до нього нахилилась і 
прошепотіла: «Зостанься з богом! Я вже відстражда
ла!» Сильвестр проклинає бога, який не дозволив 
йому навіть попрощатися з дружиною перед смертю: 
«Н і, боже, не отець ти, а тиран, 8 я тобі прокляття 
посилаю».

18
Вже десять літ Сильвестр у казематі. Уже ні бог, 

ні люди не тривожать його думок. У  сні він часто 
бачить любу дружину. Але чому ж не з’являється 
син! Певне, він ще живе. Може, він пішов слідами 
батька!.. То що зашаруділо! На карниз тюремного 
віконця сіла пташка —  провісниця волі. Відчинилися 
двері, і наглядач промовив: «Ти вільний!» Сильвестр 
радіє: «Я на волі! Тож нація, вітчизна —  вільні теж!» 
Але наглядач прогугнявив сердито: «Яке тобі до бать
ківщини діло! Потішся, дурню, що на волі ти!»

19
Він жадібно і солодко вдихав 
Повітря волі чисте; так дитя 
Жагуче смокче материнське молоко. 
І кожен подих по одному року 
Знімав з його зомлілої душі.

Душа Сильвестра, мов легкий метелик, 
Літала-лурхала безжурно.
У  квітах, у зелених луках,
У спогадах, що серце зберегло.
Повітря волі молодість вертало, 
і духом він зміцнів, відмолодів.
Та тіло кволим і старим зосталось, 
і волочився він, спираючись на кий.
А  вітер сумно розвівав йому 
Довжезні патли й бороду в сивинах.

Сильвестр доплентався до дому,
Де він наймав колись мансарду;
До кожної людини придивлявся,
Але не стрів знайомого обличчя.
Чи помінялись мешканці, чи він
Забув їх і не міг нікого вже впізнати?..
Питав людей: чи пам'ятають
Сім'ю убогу, що жила
На тім горищі років десять тому,
Сім'ю... подружжя і хлопчину...
«А , пам'ятаю, як не пам’ятати, —
Відповіла одна стара бабуся.—
Жила, жила тут бідна молодиця,
Душею добра та й сама хороша.
От тільки чоловік у неї
Злодюгою безбожним був, за що
І поплатився він —  його спіймали
і до в'язниці кинули; коли
Живий іще, то, певно, й зараз там він.
А бідолашна молодиця,
Довідавшись, що трапилося з ним, 
Померла раптом... Серце розірвалось, 
Нещасна жінка... Досі не збагну:
Як можна так безбожника кохати,
Як можна з туги за злодюгою померти?»

Ту розповідь бабусину Сильвестр 
Байдуже, мовчки вислухав, немов 
Ішлося зовсім не про нього.
Потому запитав: «А  де ж вона 
Похована? Де син, що з сином?»

«Що сталося з їх сином, я не знаю, —  
Бабуся мовила. —  Востаннє 
Я бачила його, як матір хоронили.
І де її могила, не скажу.
На похороні не була я;
Хотілося, та на хрестини 
Той день покликали мене».

«Я сам знайду, —  сказав про себе він.—  
Я сам її на цвинтарі знайду.
Усі могили обійду,
Поки її не відшукаю там».

І він побрів на цвинтар,
Ходив з могили на могилу...
Один раз, вдруге обійшов їх 
І знову починав спочатку,
Та не знайшов могили милої... Невже, 
Невже вона не залишила й сліду, 
Пропала, мов роса на сонці?..
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А може, хрест її звалила буря 
І дощ розмив могилу?.. Що ж,
Судилось так...

Боліло, дуже боляче було 
Сильвестров! старому... Не зосталось 
Могили навіть од коханої... Могили,
Де б він, по довгих злигоднях,
Пролив гарячі сльози
На прах єдиної і незабутньої своєї»
І тільки тим себе він потішав,
Що це уже останні сльози,
Останні болі у житті,
Що він назавжди розпрощався 
і з радістю і з горем, що віднині 
По світу він ходитиме байдуже —
Мов безтілесна тінь, мов тіло без душі»

А втім, була утіха передчасна,
І болі не були останні...
Коли Сильвестр виходив із в'язниці,
Він у наглядача спитав:
«То ж нація, вітчизна —  вільні теж?»
Та відповіді не почув Сильвестр,
У волю він тоді повірив свято»

І що ж побачив він невдовзі:
Що нація, що світ
Ще нижче зігнуті, ніж десять років тому, 
Коли за них він заступився словом.
І день у день маліє гідність людська,
І день у день могутніє тиранство.

«Невже даремні муки і страждання, 
Невже даремні жертви,
Принесені в дарунок людству 
Серцями благородними?.. Безглузді 
Усі змагання, світлі поривання?..
Ні! Неможливо це!
Стократ не згоден я!»

Такі думки збудили в ньому силу, 
Роздмухали вогонь, що ледве тлів, 
і знову зняв він голову до неба,
І дід старий атлетом юним став.
І на чолі заліг таємний замір —
Великий, сміливий, твердий;
Від нього доля нації залежить,
А може, й доля всього, світу... План 
Не був новий; він тисячі згубив.
Та що, як поталанить одному,
І тим єдиним буде саме він?!
Свій задум він тримав у таємниці 
І спати поруч не лягав ні з ким,
Аби у сні не виказати й слова 
і не зірвати план, прозрадивши його.
Він спільників собі не підбирав 
І не заради слави, не для того,
Щоб учинити діло те самому,
А щоб лише його спіткало лихо,^
На випадок провалу.

В огнях і криках потонуло місто.
Народ заповнив вулиці. Столицю

Неначе ріки залили.
І скрізь лунає: «Ейєн! Ейєн!» 1 
І скрізь —  святкові убрання й обличчя.

Яка нагода? Що за свято?
Чи не господь зійшов на землю 
У власній величі і власними руками 
Давно загублену свободу 
Рабам невільним, людям оддає?

Ні, то не бог, то інший там гряде.
Від бога менший він, але від нього 
Себе вважає вищим... То —  король! 
Зневага і пиха в його ході,
І на людей він дивиться звисока,
Як вовкодав на цуценят маленьких.
Куди він гляне, там одразу 
Поклони б'ють, навколішки стають,
І никнуть до землі, немов трава од бурі, 
І, горла роздираючи, кричать 
Покірні череди рабів:
«Ура-а! Ейєн! Слава королю!»
І хто посмів би не кричати 
Або ж по-іншому гукати 
Посеред сотень, тисячі людей?
І хто посмів би? Хто?.. Один посмів... 
Один на тисячі... Він юрби 
Громово перекрикує і грізно 
Жбурляє в рев і вир:
«Смерть королю!»
Лунає постріл —  і король пихатий 
На землю падає в пилюку.

Вставай, тиране полохливий!
Адже сміливець промахнувся.
Не влучила у серце куля,
Лише пробила пурпур твій. Життя 
Ти сатані продав,
І сатана його зберіг.
Вставай, тиране полохливий!
Вставай, зітри з обличчя бруд!
Хто руку зняв на короля? Злочинець де? 
Ось він стоїть... ні, вже лежить,
Лежить, неначе мертвий. З ніг 
Його звалили й били досхочу,
І був щасливий кожен,
Хто міг плювати на старечі зморшки 
І голову посивілу топтати.

О  люди, о нещаснії! Нащо
На голови свої ви кличете прокляття?
Хіба недосить падало на них?
Хіба вам мало одного Христа?
Усіх спасителів захтіли розп'ясти?
0  люди, о стократ обдурений народе!

А через кілька днів серед майдану 
Сивань уже стояв на ешафоті.
Коли над ним звелася постать ката,
1 чорна смерть змахнула палашем

блискучим,

і Ура, хай живе (уґор.).

54



Сивань окинув поглядом останнім 
Злорадний натовп диких і безумних.
В очах старих тремтіли сльози жадю; 
Шкода було усіх, хто бив його,
Хто тішився видовищем убивства... 
Шугнув палаш, шугнув жахливо.
І миттю відлетіла голова 
Сильвестрова... Людці ж кричали: «Ей€н! 
Нехай живе король!» А тіло в'язня 
Зарили біля шибениці в землю.

20

Постарів, вимер рабський рід.
Новітнє покоління виросло. Батьків,
Лиш червоніючи, сини їх називали,
Бо бути ліпшими за них 
Вони собі поклали.
І ліпшими зросли! Бо варто лиш хотіти! 
Повстало мужнє покоління нове,

Порвало пута —  спадщину батьків —  
вкинуло їх на могили тих,
Хто викував народові кайдани.
Нехай кати від брязкоту проснуться, 
Нехай соромляться самих себе в землі.
! пом'янули переможці 
Великих і святих,
Усіх, хто був і в рабстві вільним,
Хто слово проповідував, кому 
Дісталася у нагороду смерть,
Ганебна смерть...
І пом'янули переможці всіх,
! їх святії імена
Вплели, мов квіти, у вінець тріумфу,
І так жадали понести вінець той 
До храму слави і безсмертя.
Та де шукати, де знайти їх?
Під шибеницями давно вже 
Зотліли імена свягі.

З угорської переклав 
Юрій ШКРОБИНЕЦЬ.

ЕишіВШШШІШІЛВІШПШІІШШІПШІШШШІІ
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В С Е С В І Т У

МАРІАННА,

СПРАВА ГРОМАДСЬКО
ГО ЗНАЧЕННЯ. «Кожний 
громадянин, що вчасно 
сплачує податки, має право 
бачити в державних устано
вах привабливих жінок», — 
так вирішили міські власті 
Денвера, в Сполучених 
Штатах, і тому всі служ- 
бовці-жінки одержують тут 
щомісяця спеціальну допла
ту на косметику й догляд 
за шкірою.

СВІЧКИ РОСТУТЬ НА 
ДЕРЕВІ. У Панамі росте 
так зване «свічкове дерево», 
плоди якого містять в собі 
надзвичайно багато жиру. 
Місцеві жителі використову
ють їх  для освітлення жи
тел. Досить крізь плід свіч
кового дерева протягти 
гніт, і свічка готова. Вона 
може горіти три-п'ять го
дин і на відміну від зви
чайних свічок зовсім не ча
дить.,

ПОРУШНИЦЯ. За неод
норазове порушення правил 
вуличного руху в Іст-Грінс- 
теді (Англія) була затрима
на 83-річна міс Джоанна 
Беатріс Гоур. Суддя ошт
рафував її  на 100 фунтів 
стерлінгів і заборонив води
ти машину протягом наступ
них двадцяти з половиною 
років. Отже, злісна поруш
ниця зможе знову сісти за 
руль, коли їй сповниться 
103 роки...

НАЙВРОДЛИВІШИЙ. У 
французькому місті Вільшо- 
ві було проведено черговий 
національний конгрес ли
сих, на якому обрали «Мсьє 
Лисину року».

Новий лауреат переміг 
завдяки тому, що на 92 
квадратних дюймах його 
черепа не росте жодної во
лосини.

КАТЕГОРИЧНЕ ЗАПРО
ШЕННЯ. Плакат, виставле
ний у вікні салону краси в 
Нью-Хейвен (США), запро
шує: «Заходьте без вагань. 
Ваш вигляд нас не злякає!»

ДЖОН БУЛЛЬ 

І ДЯДЬКО СЕМ

На протязі багатьох століть формувалися уявлення про типових народ
них персонажів, які втілюють у собі риси національного характеру, спосо
бу мислення, народного гумору. Такими є, наприклад, постаті дівчини Марі
анни, товстуна Джона Булля та хитрого дідугана дядька Сема, які симво
лізують Францію* Англію та Сполучені Штати Америки.

Красуня Маріанна носить на го
лові фрігійську шапочку з трико
лірною республіканською кокар
дою. Історія цієї шапочки досить 
цікава, і про неї варто розповісти. 
У  сиву давнину вона була тради
ційним головним убором фрігій
ців —  народу, який населяв Малу 
Азію ще до нашої ери. У  старо
давньому Римі такі шапочки отри
мували раби, випущені на волю, і 
тому на старих римських монетах 
жінка з фрігійським ковпачком на 
голові символізувала свободу.

Після довгих поневірянь по сві
ту жінка з фрігійським убором в 
кінці XVIII століття знайшла свою 
другу батьківщину в революційній 
Франції. Правда, в її туалеті та ат
рибутах дещо змінилося. На ма
люнках тих часів на головному 
уборі Маріанни з’явилася трико
лірна кокарда, а поруч з жінкою—  
зображення галльського півня —  
символу пильності (цей півень 
колись належав богині мудрості

Мінерві), а також робоче знаряд
дя —  теслярський рівень у виг
ляді різнобедреного трикутника —  
символ Загальної рівності. В роки 
революції Маріанна часто виходи
ла на сцени театрів —  її роль 
грали молоді акторки. У  фран
цузькій революційній карикатурі 
смілива Маріанна вела за собою 
патріотів у бій проти сил реакції.

Так Маріанна стала виразницею 
національного характеру фран
цузького народу. В мистецтві ре
волюційних 1830— 1848 років вона 
зображується мужньою і відваж
ною, як наприклад на уславленій 
картині Делакруа «Свобода на ба
рикадах» або на літографі ях 
Дом’є. І зрозуміло, саме Маріанна 
символізувала Паризьку Комуну у 
творах французьких митців по
чатку 70-х років. «Прекрасною 
Маріанною» було назване одне з 
таємних товариств, яке мало на 
меті боротися проти реакції та 
реставрації Бурбонів.

Отже, жінка з фрігійським ков
паком на голові є символом сво
боди. Проте зміст цього сим
волу в різні періоди історії іноді 
змінювався, як змінювалася сама 
Франція. Наприклад, після реак
ційного перевороту дев’ятого тер
мідора Маріанна часто зображу
валася як сувора староримська 
матрона або навпаки як кокетли
ва субретка; за часів Наполеона 
на голові Маріанни замість фрігій
ської шапочки з’явилася корона, а 
в період реставрації Бурбонів 
французький художник Гранвіль 
намалював її приниженою, у заліз
них путах,

У  дореволюційному російському 
журналі «Новий Сатирикон» Марі
анна символізувала французьку 
поліцію, яка порпалася в особис
тих речах Марії Кюрі. Радянські 
карикатуристи першого десятиріч
чя існування Радянської влади у 
фрігійському ковпачку малювали 
Пуанкаре.
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Сучасні художники образом 
Маріанни символізують чесну тру
дову Францію, яка не забула горя 
і страждань часів гітлерівської 
окупації.

Товстун-англієць з бакенбарда
ми, в циліндрі зі стрічкою кольо
рів британського прапору —  такий 
класичний Джон Булль. Він наба
гато молодший за Маріанну —  
вперше Джон Булль з'явився у 
політичних памфлетах 1712 року. 
Вважають, що їх автором був 
приятель Джонатана Свіфта вче
ний Арбатнот. Але дехто гадає, що 
Джон Булль з'явився в англійсько
му сатиричному фольклорі ще 
раніше.

Слово «Булль» означає англійсь- 
кою мовою «бик». У  характері 
Джона Булля переплелися просту-* 
ватість і хитрість, наївність і раці
оналізм, соромливість і честолюб
ство. Як зображується у памфле
тах, скривджений Джон Булль 

розпочав безнадійний судовий про
цес (війну за іспанську спадщину), 
взявши собі адвокатом пройдисві
та (герцога Мальборо, командую
чого британськими військовими 
силами на європейському конти
ненті), який нажив на цій війні чи
малі капітали. Простуватого товс
туна мало не пустила з торбою по 
світу через свою дурість та фан
фаронство його перша жінка 
(правляча партія вігів, яка наполя
гала на продовженні війни) і вря
тувала друга жінка (партія торі, 
яка домоглася встановлення миру 
з Францією). «Біографія» Джона 
Булля неодноразово перероблюва
лася й доповнювалася, як і риси 
характеру цього алегоричного ге
роя. Інколи багатій-британець 
протиставлявся французькому 
авантюристу-злидарю, «малому 
Бонні» (Наполеону Бонапарту). А 
в творах англійського письменника 
Теккерея Булль —  заможний селя

нин, заклопотаний своїми справа
ми і надто довірливий у родинно
му житті. Інший герой Теккерея, 
також узятий з памфлетів 1712 
року, спритний лондонський шах
рай, залицяється до легковажної 
дружини Джона Булля, ошукуючи 
одночасно її довірливого чо
ловіка.

В англійській карикатурі Джон і> 
Булль виводиться, крім традицій
ного бика, й в інших найрізнома
нітніших личинах, наприклад у ви
гляді кита, який проковтнув «мало
го Бонні». Поряд із багатим Дж о
ном Буллем з'являються, його двій
ники з народу —  солдати, моряки, 
бідні міські ремісники, навіть зго
лоднілий англійський робітник. 
Джон Булль міг лаяти Літта-мо- > 
лодшого й ставитися неввічливо до 
британського короля Генріха НІ; 
але разом з тим міг бути й самим 
королем.

У  нові часи, особливо в період 
другої світової війни образ Джона 
Булля дещо демократизувався. 
Оптиміст у блискучому циліндрі 
іноді зображується, наприклад, 
шофером вантажної автомашини, 
або захисником європейських 
народів від фашизму. Але для сві
тової преси Джон Булль все ж за
лишився багатим міщанином, капі
талістом, колонізатором.

Тривале літературне життя Джо
на Булля свідчить про те, що він 
є типовим англійцем з усіма його 
позитивними якостями й недолі
ками.

Хто не знає дядька Сема, сприт
ного, меткого дідка з пронизливим 
поглядом, з сивою рідкою борід
кою й виголеною верхньою гу

бою? Худорлявий довгань вдягне
ний у фрак та вузенькі панталони, 
а на голові —  циліндр епохи 
французького короля Луї Філіппа.

Таким створила дядька Сема 
американська журналістика більш 
як сто років тому, і цей персонаж 
також взятий з фольклору. Але 
ще перед тим, як він з'явився на 
світ, молода американська респуб
ліка мала іншого героя. В роки 
війни за незалежність великої по
пулярності набув якийсь брат 
Джонатан —  напевно, теж витвір 
народної фантазії. З цим братом 
Джонатаном, як із своїм найкра
щим приятелем, нібито радився 
сам генерал Вашінстон, перший 
президент СШ А.

Джонатан —  ім'я досить поши
рене* в СШ А й за наших часів. По
пулярність цього героя пояснюєть
ся не лише легендою про брата 
Джонатана, а й прихильністю аме
риканців до біблейських символів. 
Біблейський Йонафан, непере
можний воєначальник, людина з 
нелегкою долею, користувався 
симпатією патріотів, які захищали 
свободу Америки. Таких людей 
часто називали «Джонатанами».

Але новій, капіталістичній Аме
риці був потрібен інший герой —  
заповзятливий і практичний. Так 
виникла легенда про хитрого діду
гана Сема, який під час війни за 
незалежність постачав армії зіп
совані, негідні товари, наживши 
таким чином великий капітал. У  ка
рикатурах тридцятих— сорокових 
років минулого століття дядько 
Сем в циліндрі і фраку обганяє на 
коні самого президента СШ А —  
генерала Джексона, що їде на за
мореному віслюку своїх половин
частих реформ. На тих же карика
турах ми бачимо, як дядька Сема 
лікує директор американського 
державного банку.

Образ дядька Сема, як і обра
зи інших національних героїв, змі
нювався в різних історичних умо
вах. Так, наприклад, на початку 
громадянської війни між Північчю 
і Півднем дядька Сема зображу
ють як приятеля Лінкольна й на
віть надають йому деякої подібно
сті з великим президентом. В наші 
часи дядько Сем уособлює всі 
найогидніші риси американського 
імперіалізму —  недарма його в 
світовій пресі часто називають 
«дияволом, оздобленим зірками».

57



о sq
g ig
ssg
s§g
(D 8*9

5§S

* | S
!s SО
» «
§§Осо

Типовий громадський будинок маорійців. Він прикрашений різьбою, яка 
зберегла в собі творчий геній майже винищеного народу. На першому 

плані — зображення маорійського божества.

Нова Зеландія... Країна, відда
лена від нас на тисячі кілометрів. 
Два великих острови —  Північний 
і Південний, які розділяє протока 
Кука, та кілька дрібніших островів. 
Понад два мільйони населення. 
Країна льодовиків, гейзерів, гір
ських паем. Субтропічний клімат, 
поклади вугілля, нафти, залізної 
руди, золота. У  минулому цю зем
лю вкривали густі ліси, нині вони 
майже цілком вирубані.

Ще сто років тому, саме в Но
вій Зеландії жив гігантський, до 
5 метрів заввишки, птах моа. Нині 
він також повністю винищений. Та 
долю птахів зазнає і колишнє ко
рінне населення цієї країни— мао- 
рі. Із двох мільйонів їх залишило
ся не більше ста шістдесяти тисяч: 
решта або фізично знищені за ча
сів колонізації, або вимирають 
внаслідок жорстокої експлуатації, 
голоду, злиднів. Основне населен
ня цієї далекої країни сьогодні —  
це англосакси, які сливе нічим не 
відрізняються від лондонців, або 
канадців, вони є підданими коро

леви Єлизавети, а країною від її 
імені править англійський генерал- 
губернатор.

Столиця Нової Зеландії Веллінг
тон чи, скажімо, найбільше її міс
то з населенням понад 400 тисяч

чоловік —  Окленд —  також нічим 
не відрізняються нині від будь- 
якого великого європейського або 
американського портового міста. 
Добре устатковані причали, висо
ченні будинки— капіталістична ци-
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В країні є багато лікувальних гейзерів.

ландію було перетворено на анг
лійську колонію. 1840 року англій
ці підписали з вождями тубільних 
племен, які, звичайно, не розумі
ли справжнього характеру цієї 
грабіжницької операції, «угоду» 
про їх підданство британській ко
роні. З свого боку англійці «га
рантували» маорійцям недоторкан
ність їхніх земель. Та одразу ж 
після підписання цієї угоди бри
танський імперіалізм почаїв за
гарбницькі дії: протягом майже
тридцяти років, з 1843 по 1872 рік, 
точилася уперта війна між вій
ськами колонізаторів і маорійця- 
ми, під час якої останнім іноді 
щастило завдавати жорстоких по
разок англійцям. Та зрештою анг
лійці все ж таки винищили біль
шість корінного населення, а реш
ту загнали до найменш родючих 
районів, де маорійці вимирали з 
голоду. Натомість до країни імміг
рували все нові й нові маси анг-

вілізація уніфікувала вигляд своїх 
міст-портів. Та порівняно непода
лік від Веллінгтона або Окленда 
можна побачити одноповерхові 
хатки маорі і зрозуміти, що ко
лись тут все було зовсім інакше, 
що країна мала своє обличчя, 
свою культуру.

Це був порівняно довгий і тра
гічний для маорійців процес. 
Уперше нога білої людини, сту
пила в цю країну в XVII сторіччі. 
Голландська експедиція під коман
дуванням А. Тасмана дала країні 
маорі назву Нідерландської про
вінції Зеландії, додавши до неї 
слово «нова». Потім Нову Зеландію 
досліджували французькі .експеди
ції, англійці на чолі з капітаном 
Куком, а також російські море
плавці, якими командував Белінгс- 
гаузен.

Минуло двісті років, перш ніж 
суперництво між двома колоні
альними державами, Англією і 
Фракцією, закінчилося загарбан
ням країни англійцями. Нову Зе-

Маорійка в національному вбранні. 
На шиї в неї амулет, який має обе

рігати від лиха її дитину.
Будинок Оклендського університе
ту, зведений в типовому англійсь

кому стилі.

лійців. Особливо посилився потік 
іммігрантів, коли в Новій Зеландії 
було відкрито поклади золота й 
срібла.

Ставши домініоном Великобри
танії, Нова Зеландія підпала під 
управління традиційних англій
ських партій —  по черзі до влади 
приходили консерватори, ліберали 
та лейбористи. Англійські капіта
лісти почали нещадно експлуату
вати англосаксонських іммігран
тів —  робітників і фермерів. На
прикінці XIX і в XX сторіччі в 
країні вибухали страйки робітни
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Маорійська священна церемонія,

Маорійський танок, який зображує плавання на каное»

ків, моряків, дрібних фермерів. 
У  1921 році було засновано Кому
ністичну партію Нової Зеландії.

Нова Зеландія брала участь у 
першій і другій світових війнах: 
в Європі проти гітлерівців, а в 
Тихоокеанському басейні проти 
японських імперіалістів билися но
возеландські солдати. Близько ЗО 
тисяч населення полягло в остан
ній світовій війні.

Буржуазний уряд країни сило
міць втягує її в несправедливі, 
розбійницькі війни останніх років. 
Так, реакційні кола Нової Зеландії 
в 1950 році відправили артилерій
ський полк на землю Кореї, а нині 
експедиційні частини новозеланд
ців беруть участь у розбійницькій 
війні американського імперіаліз
му у В'єтнамі. Проте прогресивні 
сили країни приєдналися до все
світнього руху прихильників миру, 
провадять кампанію за відкликан
ня експедиційного корпусу із В'єт
наму. В країні існує Товариство 
культурного зв'язку з Радянським 
Союзом. Навесні цього року чис
ленна делегація прихильників ми
ру з Нової Зеландії відвідала 
СРСР, побувала на Україні, в Ки
єві.

Фотографії, привезені до Киє
ва членами згаданої новозеланд
ської делегації, дають певне уяв
лення про дві Нові Зеландії, які 
співіснують на одній і тій самій 
землі. Щоправда, серед них ми 
не знайшли фотографій, які пока
зали б злидні й голод, що пану
ють серед, маорійців, а також ма
теріалів, що відображали б зли
денне становище трудящих мас 
англосаксів. Але все ж таки тепер 
ми можемо скласти певне уявлен
ня про пейзажі й міста цієї мало
відомої в нас країни, а також про 
етнографічний тип і звичаї мао
рійців.

Делегація прихильників миру з 
Нової Зеландії в Києві.



РОЗПОЛОВИНЕНИЙ ВІКОНТ
ПОВІСТЬ

___________________  І
Точилася війна з турками. Віконт Медар- 

до ді Терральба, мій дядько, їхав верхи 
чеською рівниною, простуючи до табору 
військ християнських. Низько над землею 
пролітали лелеки, їхні білі табуни краяли 
імлисте нерухоме повітря.

—  Звідки стільки лелек? —  запитав Me- 
дардо у свого джури, на ім'я Курціо. —  
Куди вони летять?

Мій дядько був новий прибулець, він 
допіру завербувався, щоб згуртувати де
котрих можновладців, наших сусідів, затяг
нутих у ту війну. Він добув коня та джуру в 
останньому на своєму шляху замку, який 
був ще в руках християнських, і мав стати 
нині на цісарській квартирі.

—  Летять на бойовища, —  відповів по
хмуро джура. —  Вони супроводжуватимуть 
нас цілу дорогу.

Віконт Медардо знав, що в тих краях 
приліт лелек мали за щасливу прикмету.
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Він хотів показати, що радий їх бачити, 
і все ж мимоволі відчув якийсь неспокій на 
Душі.

—  Що ж може надити цих цибанів на бо
йовиська, Курціо? —  спитав він.

—  Тепер і вони їдять людське м'ясо, —  
відказав джура, —  відколи неврожай виро
бив поля, а спека висушила річки. Всюди, 
де лежать трупи, лелеки, фламінго і чаплі 
заступили нині круків та грифів.

Мій дядько був тоді зовсім молодий, а 
то вік, коли розмаїті почуття єднаються 
іноді в одному пориві, ще не поділені на 
добро і зло; вік, коли кожне нове випробу
вання, навіть тяжке й жорстоке, пульсує 
гарячою любов'ю до життя.

—  А круки? А грифи? —  питався він. —  А 
інші хижі птахи? Де ж вони поділися? —  ІВін 
поблід, але очі йому іскрилися запалом.

Джура був чорнявий вусатий солдат, кот
рий ніколи не зводив очей.

—  Жерли зачумлені трупи, аж поки самі 
вигибли від чуми,—  і він показав списом на 
чорні хащі, що при уважнішому розглядові 
виявилися не чагарями, а купою пташино
го пір'я та висхлих пазуристих лап.

—  І не відомо, хто перший сконав, птах 
чи людина, хто з них кинувся на другого, 
щоб розшматувати його, —  мовив Курціо.

Утікаючи від моровиці, яка нищила люд
ність, цілі родини мандрували в поля, і там 
допадала їх смерть. У стосах кістяків, роз
киданих по голій рівнині, лежали тіла чоло
віків і жінок, нагі, спотворені гулями і, річ 
першої миті незрозуміла, обперені: так
буцімто з їхніх вихудлих кінцівок і ребер 
виросли чорні пера й крила. То було стер
во грифів, упереміжку з людськими остан
ками.

в Довкола щораз більше траплялося слі
дів недавніх битв. Верхівці посувалися де
далі повільніше, коні норовилися, впирали
ся копитами в землю і настовбурчували 
гриви.

—  Що таке з нашими кіньми? —  озвався 
Медардо.

—  Пане, —  відказав джура, —  коням ду
же не до вподоби дух кінських тельбухів!

Справді, шлях, яким вони їхали, вкритий 
був кінським падлом; мертві коні лежали 
або на хребті, з копитами задертими в не
бо, або на череві, мордою в землю.

—  Ото стільки здохлих коней в одному 
місці, Курціо? —  здивувався Медардо.

—  Коли кінь чує, що йому розпорото че
рево, —  пояснив Курціо, —  то намагається 
затримати свої бебехи. Одні лягають чере
вом на землю, інші перекидаються на хре
бет, щоб кишки їм не вивалювалися. Проте 
смерть однаково їх не минає.

—  Чи ж на цій війні гинули переважно 
коні?

—  Турецькі ятагани ніби на те й зробле
ні, щоб пороти кінські черева. Згодом ви 
побачите й людські трупи. Спершу то при
ходить на коней, а потім на вершників. Але 
онде й табір.

На обрії вже видно було верхи найвищих 
шатрів, корогви цісарських військ і дим 
багать.

Скачучи галопом, вони бачили, що тіла 
полеглих в останній битві прибрано та по
ховано. Лишень подекуди можна було 
вгледіти якусь одтяту кінцівку, а надто ва
лялося на стерні відрубаних пальців.

—  Що крок, то якийсь палець указує нам 
дорогу, —  озвався мій дядько Медардо. —  
Що воно за знак?

—  Хай бог їх милує: живі одрізають
пальці полеглим, щоб забрати каблучки.

—  Хто йде? —  почувся голос вартового. 
Жупан на ньому взявся цвіллю й мохом, 
ніби кора дерева од північного боку.

—  Хай живе свята корона цісарська! —  
гукнув Курціо.

—  І смерть султанові! —  озвався варто
вий. —  Але прошу вас, як побачите стар
шин, то скажіть їм там, щоб прислали на
решті мені зміну, бо я починаю вже тут 
пускати коріння!

Коні бігли тепер чвалом, тікаючи від мух, 
що з дзижчанням роїлися довкола табору, 
над горбками кізяків.

—  Гине багато доблесних вояків, —  зау
важив Курціо. —  Вони лежать ще на землі, 
хоч самі вже на небі, —  і перехрестився.

При вході до табору тягнувся ряд балда
хінів, під ними сиділи випещені, багато 
вбрані жінки в довгих грезетових шатах, 
але з голими персами. Вони привітали при
бульців соромітними окриками і сміхом.

—  То намети куртизанок, —  мовив Кур
ціо.—  Жодне військо не має таких гарних, 
як наші.

Мій дядько їхав далі, але все повертав 
голову, придивляючись до тих жінок.

—  Уважайте, пане, —  докинув джура, —  
вони такі брудні та плюгаві, що навіть тур
ки не хочуть їх в ясир. На них повно не тіль
ки вошей, блощиць та кліщів, але навіть 
скорпіони і дрібні ящірки там гніздяться.

Проїхали перед польовими батареями. 
Надвечір гармаші варили юшку з ріпи на 
бронзових цівках мортир і гармат, розпе
чених цілоденною стріляниною.

Під'їжджали вози з землею; гармаші 
просіювали її крізь сито.

—  Уже бракує пороху, —  пояснив Кур
ціо,—  одначе земля на бойовищах так 
ним насичена, що з неї легко можна назби
рати щось до набоїв.

Далі були стайні, де в роях мушви пора
лися коновали, латаючи нашвидку шкуру 
румакам з допомогою шва, бандажу та
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пластирів, умочених у гарячу смолу; усе 
іржало й брикалося, пацієнти і лікарі.

Далі на великому терені розташувалася 
піхота. Заходило сонце, біля кожного шат
ра сиділи солдати, поспускавши босі ноги 
в ночви з літеплом. Оскільки вони звикли 
до несподіваних алярмів удень чи вночі, то 
навіть, миючи ноги, мали шоломи на голо
вах і затиснуті списи в руках. У високих, 
гарно оздоблених шатрах старшини пудри
ли собі під пахвами й обмахувалися ліниво 
мереживними вахлярами.

—  Вони те роблять не через розпеще
ність, —  мовив Курціо, —  навпаки: хочуть 
показати, що в тяготі солдатського життя 
почувають себе цілком вільно.

Віконта ді Терральбу одразу запрошено 
перед очі цісаря. У своєму шатрі, завіша
ному гобеленами і трофеями, монарх вив
чав на мапах плани майбутніх битв. Столи 
завалені були мапами, а цісар утикав у них 
шпильки, беручи їх із голешника, якого три
мав напоготові один маршал. Мапи були 
так рясно поколоті шпильками, що ніхто 
вже не міг нічого добрати і, аби хоч щось 
прочитати, доводилося виймати шпильки і 
втикати їх потім наново. А щоб мати при 
тому безупинному втиканні та вийманні 
вільні руки, цісар, так само як маршали, 
тримав шпильки в роті, і вони могли тільки 
мугикати, коли треба було щось погодити.

Побачивши молодика, що схилився пе
ред ним у низькому поклоні, монарх запит
ливо мугикнув і вийняв шпильки з рота.

—  Лицар, щойно прибулий з Італії, ваша 
величність, —  відрекомендовано того, —  
віконт ді Терральба, нащадок одного з най- 
славетніших родів у провінції генуезькій.

—  Наставляю одразу його лейтенантом.
Мій дядько дзенькнув острогами, стаю

чи струнко, а цісар зробив рукою широ
кий, владний жест, так що всі мапи згорну
лися самі в сувої і одна по одній попадали 
додолу.

Тієї ночі, дарма що здорожився, Медар- 
до довго не міг заснути. Походжав туди й 
сюди коло свого намету, чув перегук сто
рожі, коняче іржання та бурмотіння солда
тів уві сні. Дивився в зоряне чеське небо і 
думав про своє нове звання, про завтраш
ню битву, про далеку вітчизну, про шемріт 
очерету над струмками. Але в серці його 
не було ані туги, ані вагання чи остраху. 
Весь світ здавався йому щирим і бездоган
ним, він і сам був такий. Навіть якби міг 
він передбачати, яка доля його чекає, то, 
може, й тоді б не дивувався і не пробував 
ухилитися, незважаючи на біль, що його 
довелося б зазнати. В пітьмі він зводив очі 
в той бік, де, як знав, стояли табором во
роги, і, згорнувши навхрест руки, долоня
ми притискав барки, радий обійняти водно

час уявою далекі й розмаїті речі, бути се
ред них. Він чув, як кров, ллючись у тій за
пеклій війні сторіками, досягає і його, і до
зволив їй зросити собі стопи, не відчувши 
при тому ні люті, ані жалю.

___________________  ї ї
Битва почалася точно о десятій вранці. 

З високого сідла лейтенант Медардо обвів 
оком лави християнські, готові до нападу, 
і підставив лице подувам чеського вітру, 
що приносив запах полови та навіював дум
ки про закурений гарман.

—  Ні, не озирайтеся, пане! —  гукнув 
Курціо, котрий, вже в чині сержанта, стояв 
обіч нього. І щоб пом'якшити ті зухвалі сло
ва, докинув стиха: —  Кажуть, то приносить 
нещастя.

Насправді, він побоювався, аби віконт не 
занепав духом, коли зауважить, що все 
військо християнське —  то майже одна-єди- 
на лава, а підмога складається з двох чи 
трьох загонів миршавої піхоти.

Мій дядько дивився далеко перед себе, 
на хмару, що сунула від обрію, і думав: 
«Ота хмара, то бусурмани, справжні бусур
мани, а оце, побіч мене, це ветерани хри
стиянства, а оті переливи сурми, то гасло 
до атаки, першої атаки в моєму житті, а 
отой гук і струс, і хмарка пороху, де вві
гналося ядро, під ліниво-байдужими погля
дами ветеранів та їхніх коней —  то гармат
ний постріл, перший побачений бусурман
ський постріл. Хай ніколи не настане день, 
коли мені доведеться сказати собі: «А  оце 
останній!»

З шпагою в руці він гнав учвал рівниною, 
маючи на оці корогву цісарську, яка то 
зникала, то знову зринала в диму, і христи
янські ядра свистіли в повітрі над його го
ловою, а бусурманські уже щербили хри
стиянський шерег, здіймаючи стовпи 
землі. «Побачу бусурманів! —  думав він.—  
Побачу бусурманів!» Ніщо так не втішно 
для чоловіків, як мати ворогів, а потім ба
чити, чи вони такі, якими тобі уявлялися.

Він їх побачив, тих бусурманів. Власне, до 
нього мчало двоє, на конях у бойових чап
раках. Обидва мали округлі шкуратяні щи
ти та халати в чорні й шафранові басамани. 
Він бачив їхні тюрбани, обличчя кольору 
вохри і вуса достоту, як в одного чоловіка 
в Терральбі, на прізвисько Міке-турчин. 
Один бусурман упав неживий, другого та
кож хтось забив, але вже валом валили ін
ші, і почалася січ. Побачити двох турків, 
зрештою, те саме, що побачити їх усіх. Ті 
двоє були-бо солдатами, і все, що мали на
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собі, належал^ до вояцького обладунку. 
Обличчя в них були смаглі й грубі, як у се
люків. Можна сказати, що Медардо вже на 
них добре роздивився. Міг би любесенько 
повернутися до нас, у Терральбу, і встигну
ти на лови перепілок. Одначе він лишився 
далі на війні. Скакав, ухиляючись від ятага
нів, аж поки наткнувся на турка, низенько
го, пішого, і зарубав його. А скоро він по
бачив, як то робиться, подався шукати 
когось вищого, на коні, і даремно. Бо не
безпечні були саме ті малі. Вони шугали 
попід коні і своїми кривими шаблями роз
порювали їм черево.

Кінь у Медардо став окаряч.
—  Що ти робиш? —  заволав віконт. Над'

їхав Курціо, показуючи рукою вниз:
—  Подивіться лишень сюди. —  Нутрощі

коня звисали вже до землі. Бідолашна тва
рина глянула вгору, на хазяїна, потім по
хнюпила голову, мовби наміряючись скуб
ти, як траву, власні тельбухи, однак то був 
тільки останній порив героїзму: кінь осу
нувся додолу і сконав. Медардо ді Тер- 
ральба спішився.

—  Візьміть мого коня, лейтенанте, —  
мовив Курціо, але не зміг його подати, бо 
сам упав, прошитий турецькою стрілою, а 
кінь помчав геть.

—  Курціо! —  гукнув віконт і нахилився 
над джурою, що квилив на землі.

—  Не побивайтеся за мною, пане, —  мо
вив джура. —  Я сподіваюся, що в шпиталі, 
ще є горілка. Кожному пораненому нале
житься чарка.

Мій дядько Медардо кинувся в гущу січі. 
Важко було передбачити кінець битви. У 
веремії здавалося, що беруть гору христи
яни. В кожному разі вони поламали ту
рецькі шики й оточили кілька загонів. Мій 
дядько вкупі з іншими лицарями пробився 
аж до ворожої артилерії, яку бусурмани 
відтягали, щоб тримати християн під вог
нем. Двоє турецьких гармашів саме повер
тали гармати на колесах. Незграбні, боро
даті, в довгих до п'ят жупанах, вони скида
лися на астрономів. Мій дядько сказав собі: 
«Зараз наскочу та й порішу їх». Запально
му й недосвідченому, де йому було знати, 
що до гармат треба підходити лише збоку 
або ззаду. Він кинувся з шпагою просто на 
жерла, певен, що налякає тих двох астро
номів. Але вони послали йому набій якраз 
у груди. Медардо ді Терральба злетів у 
повітря.

Увечері, коли бій ущух, два вози виїхало 
на бойовисько підібрати тіла християн. Один 
віз був на поранених, другий на забитих. 
Попервах сортували тут-таки на полі: «Цьо
го забираю я, а того ти». Там, де здавало
ся, що можна ще рятувати, тіло клали на 
воза з пораненими, там, де було саме скри

вавлене шмаття, забирали його на воза з 
мерцями, щоб потім поховати по-християн
ському. А якщо те, що залишилося од воя
ка, не йшло навіть за трупа, зоставляли його 
на з'їжу лелекам. Саме тими днями, з 
огляду на дедалі важчі втрати, наказано, 
що поранених має бути більше, ніж заби
тих. Тим-то й останок Медардо визнано за 
пораненого і покладено на відповідного 
воза.

Вдруге сортували в шпиталі. По кожній 
битві польовий шпиталь мав вигляд ще 
страхітливіший, ніж сама битва. На землі 
тяглися довгою низкою ноші з тими сер
дегами, а довкола них поралися лікарі, ви
дираючи одне в одного з рук пилки, кліщі, 
голки, ампутовані кінцівки та клубки шво
рок. Труп, не труп, з кожним робили все, 
аби йому повернути життя. Тут пиляли, там 
тамували кров; вивертали жили, як ті рука
вички, зашивали і впихали на місце, дарма 
що в них більше було шворки, ніж крові, 
якось-не-якось, а дірки залатано. Коли па
цієнт умирав, усе, що він мав у доброму 
стані, служило до направи інших, і так далі. 
Лишень кишкам не можна було дати ради: 
коли ті вилізали, то вже ніяк не хотіли по
вертатися на місце.

Стягнули покривало, і всі побачили стра
шне каліцтво віконта. Бракувало не тільки 
плеча й ноги, але й усе те, що має між ни
ми бути —  половина огруддя й живота —  
було відірвано гарматним пострілом упри
тул. З голови лишилося одне око, одне 
вухо, одна щока, півноса, піврота, півпідбо- 
ріддя і півчола; з другої половини не зо
сталося ані клаптя. Коротко кажучи, вціліла 
одна половина, права, і то в чудесному 
стані, без жодного садна, окрім величезної 
рани, що відділяла її від пошматованої лі
вої половини.

Лікарі були у захваті. «Ой, який чудовий 
випадок! Коли поранений не помре, можна 
спробувати врятувати йому життя». І захо
дилися коло нього ревно, в той час як не 
один солдат з простріленим, скажімо, пле
чем, умирав, спливаючи кров'ю. Шили, 
приміряли, мастили мазями: казна-що там 
робили. Та тільки другого ранку мій дядько 
розплющив єдине своє око, роззявив по
ловину рота, роздув ніздрю і зітхнув. Міцне 
здоров'я Терральбів перемогло. Медардо 
жив, розполовинений.

н і__________
Коли мій дядько повернувся до Терраль- 

би, я мав сім років. Це діялося ввечері, 
смерком; був листопад, небо замостило 
хмарами. Того дня ми збирали виноград,
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коли поміж лозою на сірому тлі моря по
бачили вітрила корабля, що наближався; на 
щоглі маяв цісарький стяг. У ті часи, як 
тільки підпливав який-небудь корабель, лю
ди казали: «Ондечки й пан Медардо по
вертає». Не те, щоб ми нетерпляче чекали 
його повернення, просто так вже повелося. 
Але того разу ми вгадали, а остаточно пе
реконались надвечір, коли молодий пару
бок на ім'я Фіорф'єро, давлячи в кадубі 
кетяги, заволав: —  Он там! —  Уже стемніло, 
і ген у долині блимали смолоскипи, сунучи 
вервечкою по крутому плаю; а потім, коли 
вогники поминули міст, ми розгледіли лю
дей, що несли паланкін. Сумніву не було: 
то віконт повертався з війни.

Чутка про цю подію миттю розлетілася 
по долах; на замковому дідинці з'юрмила
ся челядь, збирачі винограду, пастухи, сто
рожа. Не вийшов тільки Медардів батько, 
старий віконт Айольфо, мій дід, котрий 
уже давно навіть не показувався на двір. 
Знуджений марнотою сього світу, він зрік
ся привілеїв свого титулу на користь єди
ного сина, ще перш ніж той вирушив на 
війну. Останнім часом любов до птахів, 
яких він годував у замку, в величезній 
пташарні, довела його до того, що старий 
звелів перенести до пташарні навіть своє 
ліжко, замкнувся там і не виходив ані 
вдень, ані вночі. їжу подавали йому разом 
із покормом для птахів, крізь пруття кліт
ки, і Айольфо ділився всім зі своїми улюб
ленцями. Цілими годинами він гладив по 
спині фазанів та горличок, чекаючи сина з 
війни.

Я ніколи не бачив на дідинці нашого зам
ка стільки люду. Давно минули відомі мені 
лише з переказів часи веселих бенкетів та 
чвар між сусідами. Уперше я постеріг, якою 
руїною стояли мури й вежі, який заболо
чений дідинець, де ми давали козам пашу 
і наповнювали корито свиням. Тепер, че
каючи, люди розводилися поміж себе, при 
якому здоров'ї повертає віконт Медардо 
додому; до нас давно вже дійшла вістка 
про тяжкі рани, заподіяні йому турками, 
проте ніхто не знав до пуття, чи він покалі
чений, чи слабий, чи тільки в шрамах; а 
нині, побачивши паланкін, ми робили най
гірші припущення.

От уже паланкін поставлено на землю, і 
в темному його череві блиснуло око.

Стара мамка Себастяна кинулася до па
ланкіна, але з нього висунулася рука і 
владним жестом зупинила її. Далі ми поба-> 
чили, як тіло в паланкіні незграбно забор
салося, і перед нашими очима Медардо ді 
Терральба зіскочив додолу, спираючись на 
милицю. Чорна опанча з каптуром окрива
ла його від голови до п'ят; з правого боку 
вона була відкинута назад, показуючи по

ловину лиця і постаті, притиснутої до ми
лиці, тоді як ліва сторона губилася під про
стори м плащем.

Він стояв і дивився на нас, а ми обсту
пили його, і ніхто ані пари з уст. Може, тим 
своїм гострим оком він і не дивився на нас, 
а лише хотів відсторонити усіх від себе. На
летів од моря вітер, і надламана галузка на 
смоковниці зарипіла тужливо. Опанча в 
мого дядька заполоскалася, вітер напнув її, 
наче вітрило, і нам здалося, що вітер той 
проймає навскрізь його тіло, а радше, що 
того тіла зовсім немає і плащ порожній, 
немов саван у привида. Потім, коли ми 
пильно придивилися, то побачили, що плащ 
прилягає до нього, наче прапор до держа
ка, а за держак той були плече, рука, бік і 
нога, все те, що спиралося на костур: реш
ти не існувало.

Кози осолопіло втупилися у віконта, кож
на сама по собі, одначе всі збиті докупи, 
так що їхні хребти, творили химерний візе
рунок, складений з прямих кутів. Свині, 
жвавіші та вразливіші, закувікали і, пручаю- 
чи одна одну боками, пороснули врозтіч, і 
ми також не могли з дива вийти.

—  Сину мій! —  гукнула мамка Себастяна, 
знімаючи руки вгору. —  Горопашний!

Мій дядько, прикро діткнутий вражен
ням, що справив на нас, виставив уперед 
костура і, як циркуль, обертовим рухом по
дався до дверей, замка. Але на приступках 
біля брами сиділи, підібгавши ноги, носії 
паланкіна, напіводягнуті драби з золотими 
сергами у вухах і гирявими головами, з 
яких ніби той хвіст звисала кіска або оселе
дець. Вони підвелися, і один із косою, ли
бонь ватаг, мовив:

—  Ми чекаємо на плату, синьйор!
—  Скільки? —  спитав Медардо і ніби за

сміявся.
Чоловік з косою відказав:
—  Ви знаєте, за які гроші переносять 

людину в паланкіні...
Мій дядько витягнув з-за пазухи торбин

ку і кинув її з брязкотом під ноги носієві. 
Той підняв її, зважив на руці і заволав:

—  Але ж то куди менше за домовлену 
ціну, синьйор!

Медардо (вітер саме задер йому плаща) 
сказав:

—  Половина.
Він минув носіїв, короткими підскоками 

на своїй єдиній нозі побрався сходами, за
йшов крізь відчинені навстіж двері, по
пхнув милицею обидві дверні половинки, так 
що вони зачинилися з хряском, і зник з очей. 
Зсередини чути було тільки відлуння його 
ходи —  важкий тупіт ноги навперемін зі сту
котом милиці —  вздовж коридора, що вів



до ізамкбівбгб іфиліа з осібними пбкЬями, h 
вкінці грюкіт дверей та скрегіт засува.

За гратами пташарні батько чекав сино
вого приходу. Але Медардо туди навіть не 
заглянув, щоб привітати його: замкнувся у 
своїх покоях, не вийшов на люди, не озвав
ся навіть на стук мамки Себастяни, котра 
довго стояла під дверима і бідкалась.

Стара Себастяна була кремезна жінка, в 
чорному вбранні, запнута чорною хусткою, 
на виду рум'яна і без єдиної зморшки, 
опріч тої, що глибоко перерізала чоло і 
нависла на очі; вона вигодувала своїм мо^ 
локом усіх дітей родини Терральбів, лягала 
в ліжко з усіма дорослими чоловіками тієї 
родини, усім померлим закривала очі. А за
раз снувалася по кружганках поміж од
ним і другим відлюдником і не знала, як 
стати їм у пригоді.

Другого дня, оскільки Медардо надалі не 
подавав ознак життя, вирядилися ми знову 
збирати виноград, але без радості та весе
лості; у винограднику тільки й балачок 
було, що про його недолю; не те, щоб ним 
журилися, а що сама річ до розмови була 
таємнича і приваблива. Лишень Себастяна- 
мамка зосталася в замку, дослухаючись до 
кожного шереху.

Старий Айольфо, ніби передбачаючи, що 
син повернеться такий смутний та дикий, 
завчасу привчив одного найулюбленішого 
свого птаха, чайку, літати аж до замкового 
крила, де було помешкання Медардо, тоді 
ще порожнє, і заходити крізь віконце до 
кімнати. Того ранку дід відчинив чайці 
дверцята, простежив за ЇЇ летом до сино
вого вікна, а потому заходився годувати 
сорок та синичок, наслідуючи їхній щебет.

Незабаром він почув, як щось ударило
ся об віконницю. Він вихилився з вікна і 
вгледів на карнизі свою чайку мертву. Ста
рий підняв її обережно і, тримаючи пташку 
в обох долонях, побачив, що крильце в неї 
відламане, так буцімто хтось намагався 
його видерти, одна ніжка відкручена і то 
певне пальцями, одне око видавлене. Дід 
пригорнув чайку до грудей і заплакав.

Того дня він зліг, і кревні, заглядаючи 
крізь пруття пташарні, побачили, що йому 
зле. Але ніхто не міг туди зайти і догляну
ти його, бо він замкнувся зсередини, а клю
ча сховав. Над його ліжком пурхали птахи. 
Відколи старий занедужав, вони все літали, 
не сідаючи ані на хвилю, і тривожно лопо
тіли крильми.

А на ранок мамка, підійшовши до клітки, 
побачила, що віконт Айольфо упокоївся. 
Птаство пообсідало його ліжко, як виплив- 
лу посеред моря колоду.

По смерті батька Медардо почав вихо
дити з замка. Перша те зауважила, як зав
жди, Себастяна, заставши якось уранці две
рі відчинені, а покої порожні. По околиці 
було розіслано слуг шукати віконтового 
сліду. Пробігаючи під грушею, яку попе
реднього дня бачили обвішаною пізніми, 
ще недоспілими плодами, один пахолок 
гукнув:

—  Погляньте вгору!
Слуги позирнули на груші, наче вимальо- 

вані на тлі присмеркового неба, і їх пойняв 
страх. Бо жодного плоду не було цілого, на 
хвостиках висіли самі лише половинки, роз
різані рівненько вздовж. З кожної груші 
зосталася тільки права половинка (або ліва, 
залежно, звідки дивитися, але всі з того 
самого боку). Другі половини пропали, від
краяні чи, може, відгризені.

—  Віконт пройшов сюдою! —  сказали 
слуги. Певно, просидівши стільки днів без 
їжі, цієї ночі він зголоднів і виліз на перше- 
ліпше дерево, щоб наїстися садовини.

Трохи далі шукачі постерегли на камені 
половину жаби, котра, завдяки особливості 
жаб, ще жила і пробувала скакати.

—  Ми на правдивій дорозі! —  мовили 
вони і рушили далі в тому напрямку. Трохи 
поблукали і, не зауваживши в огудині по
ловини дині, повернули назад, аж поки 
знову натрапили на слід.

Так вони з поля прийшли до лісу, де 
здибали маслюка, розрізаного навпіл, по
тім червоного отруйного моримуха і далі, 
і далі, простуючи лісом, щокрок знаходили 
губи, що стирчали на половині ніжки і від
кривали половину шапки. Здавалося, їх 
розсічено одним помахом ножа, жодної 
другої половинки не знайдено. Були то вся
кі губи, порхавки, правдиві й жаб'ячі рудя
ки; отруйних майже стільки, як і їстівних.

Поспішаючи тим щедрим слідом, слуги 
вийшли на луки, названі Чернечою лева
дою, де серед трав блищав ставок. Вечірня 
зоря ще не погасла, і темна постать Ме
дардо, що ніби застиг на березі, сповитого 
в чорну опанчу, виразно відбивалася у 
воді, поверхня якої рясніла губами: білими, 
жовтими чи брунатними, як позаторішня 
глиця. То були половинки губів, які він, 
очевидячки, забрав з собою і висипав до 
ставка. На прозірчастій поверхні губи зда
валися цілими, і віконт вдивлявся в воду. 
Слуги, принишклі по той бік ставка, не смі
ли подати голосу, і собі дивилися, як пла
вають губи, аж поки постерегли, що то 
лише добрі губи. А отруйні? Коли він не 
вкинув їх до ставка, то що ж із ними зро
бив? Слуги знову побігли в ліс. Шукати дов-

IV . .
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го не довелося, бо тут же на стежці здиба
ли хлоп'я з козубом. У  козубі лежали по
ловинки губів, самих поганок.

Тим хлоп'ям був я. Минулого вечора я 
грався собі поблизу Чернечої левади; ля
кав самого себе, вискакуючи зненацька 
з-за дерев, аж тут уздрів дядька —  він шку
тильгав на єдиній своїй нозі луками, в мі
сячному сяйві, з козубом, почепленим че
рез плече.

—  Здорові були, дядьку! —  гукнув я; 
вперше мені випала нагода обізватися до 
нього словом.

Наша зустріч була, мабуть, йому непри
ємна.

—  Ходив по губи, —  пояснив він.
—  І назбирали?
—  Дивись, —  сказав мій дядько; ми при

сіли вдвох над берегом ставка. Він заходив
ся перебирати губи, ті кидав у воду, а ті 
залишав у козубі.

—  На, —  мовив він, даючи до рук мені 
козуба з одібраними губами. —  Насмажиш 
собі.

Я хотів запитати, чому в його козубі кож
ного гриба по половині, але зрозумів, що 
то було б недоречне питання, отож тільки 
подякував і пішов собі. Власне, я рушив до
дому смажити губи, коли здибав тих па
рубків і довідався, що геть усі мої губи 
отруйні.

Себастяна, почувши про ту пригоду, мо
вила:

—  Від Медардо зосталася лишень лиха 
половина. І що ж воно буде з сьогодніш
нім судом?

Того дня мав відбутися суд над ватагою 
розбишак, спійманих напередодні замко
вою сторожею. Розбишаки ті жили на на
ших землях, отож судити їх випало вікон
тові. Медардо сидів криво в суддівському 
кріслі й кусав ніготь. Привели розбишак у 
кайданах: їхнім ватагом був молодий Фіор- 
ф'єро, той самий, що на винобранні 
перший угледів паланкін. Зголосилася 
і покривджена сторона, громадка тос
канських лицарів, які верстали дорогу 
до Прованса. Коли вони проїздили через 
наші ліси, Фіорф'єро зі своєю ватагою пе
рейняв їх і пограбував. Фіорф'єро боро
нився, кажучи, що ті лицарі взялись у на
ших лісах до браконьєрства, тим-то він пе
репинив їх та роззброїв, як браконьєрів; а 
вчинив так сам, бо ж бачив, що замкова 
сторожа не пильнує своїх обов'язків.

Треба тут додати, що в ті роки розбій
ницькі наскоки траплялися дуже часто, а 
суди трактували їх поблажливо. В наших 
краях бандитизм був явищем звичайним, і 
бувало навіть, особливо в добу колотнечі, 
що дехто з нашої родини приставав до роз
бійницької ватаги. Я вже не кажу про бра

коньєрство, що його зачисляли до перєсту- 
пів найлегших.

Все-таки Себастяна-мамка побоювалася 
недаремно. Медардо присудив Фіорф'єро 
та всю його ватагу до страти, як розбійни
ків. А що покривджені були в свою чергу 
винні в браконьєрстві, то він постановив 
покарати на горло і їх. На кару заслужили 
також вартові, бо ж вони втрутилися так 
пізно, що не змогли перешкодити ані бра
коньєрству, ані грабункові. їх Медардо по
слав на шибеницю.

Всього стратенців було близько двадця
тьох. Жорстокий той присуд вразив нас 
усіх; не так жаліли тосканських шляхтичів, 
котрих ніхто з нас перше не бачив, як роз
бійників і сторожу, що тішилися вселюд
ною прихильністю. Майстрові П’єтрокіодо —  
столяру і теслі, наказали ставити шибеницю. 
То був ремісник, статечний і мудрий, що 
припадав душею до кожної дорученої йо
му роботи. З пекучою журбою —  поміж 
стратенців було двоє його кревних —  змай
стрував він шибеницю, розгалуджену на 
кшталт дерева, де всі зашморги підтягали
ся катеринкою; була то озія така здоровен
на і штудерна, що можна на ній повісити за 
одним махом куди більше людей, ніж тих 
стратенців, з чого скористався віконт, по
чепивши на додаток десять котів, у розбив
ку—  двоє людей, один кіт. Людські трупи 
й котяче падло висіли, гойдаючись, три дні, 
і спершу нікому не ставало відваги погля
нути в той бік. Але незабаром усі почали 
помічати, яке то було показне видовисько, 
і наші погляди на ту справу розбіглися, а 
вкінці ми навіть трохи шкодували, коли на
стала пора знімати вішальників та розбира
ти ту здоровенну озію.

__ ________  V
Для мене то були щасливі часи. Я блукав 

лісами з доктором Трелоні, розшукуючи 
скам'янілі мушлі морських істот. Доктор 
Трелоні був англієць: на наші береги він 
вйсів з розбитого корабля— верхи на бари
лі бордоського вина. Усе своє життя він був 
лікарем на кораблі і плавав у довгі та не
безпечні мандри, в деякі з них зі славетним 
капітаном Куком, але ніколи нічого на світі 
не бачив, бо завжди сидів у трюмі і грав в 
очко. Опинившись як потерпілий у нас, він 
швидко прилюбився до вина, званого кан- 
кароне, найтерпкішого і найгустішого з-по
між наших місцевих трунків; невдовзі не 
міг уже без нього перебутися, та так, що 
носив завсіди при собі повну плесканку на 
черезплічнику. Він уже й зостався в Тер- 
ральбі за нашого домашнього лікаря, одна
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че хворими йе цікавився анітрохи. Нато
мість жадоба наукових відкриттів порива
ла його, та й мене з ним разом, до гасан
ня і вдень і вночі по лісах та полях. Якось 
він знайшов хворобу в цвіркуна, ледве при
мітну, коли зважити, що траплялася вона на 
одного цвіркуна з тисячі, та й тому одному 
не дуже вадила; а проте доктор Трелоні 
намагався відшукати всіх пацієнтів і винай
ти діющі ліки. Потім зацікавився рештками 
з тієї доби, коли наші землі обнімало мо
ре, і ми ходили шукати камінчиків та кре
мінців, що, як на доктора, були колись ри
бами. Останнім часом він кохався в ман
дрівних вогниках. Хотів прибрати спосіб, 
як їх узяти та зберегти; тим-то цілі ночі ми 
тинялися по нашому цвинтарю, чекаючи, 
поки над якоюсь урослою травою моги
лою заблимає світелко; тоді ми намагалися 
принадити його до себе, загнати, не даючи 
йому погаснути, до якого-небудь начиння, 
що його перепробували по-ряду; то були 
вороки, бутлі, обплетені сулії, грілки, друш
ляки. Доктор Трелоні оселився в халупі біля 
кладовища, що її колись займав грабар —  
за тих давніх часів марноти, воєн та пошес
ті, коли для того діла тримали чоловіка.

Доктор улаштував там свою майстерню 
з безліччю всіляких слоїків —  переховувати 
вогники, мереж, таких, як на рибу —  їх ло
вити, перепускних кубів і тиглів, що з їх
ньою допомогою дошукувався, яким чином 
із кладовищенської землі та мертв'яцьких 
випарів повстають ті бліді пломінці. Однак 
він був не з тих людей, котрі вміють пори
нати надовго в свою роботу; нараз він ки
дав усе, і ми разом ішли на лови якогось 
нового дива природи.

Я був вільний як вітер, бо батьків не мав 
і не належав ані до слуг, ані до хазяїв. У 
сім'ї Терральбів мене визнано згодом, але 
родового імені я не носив і ніхто, власне, не 
дбав про моє виховання. Моя небіжка мати 
доводилася дочкою віконтові Айольфо і 
старшою сестрою Медардо, проте запля
мувала честь родини втечею з браконьє
ром, що потім став моїм батьком. Я знай
шовся в курені браконьєра, на порослих 
осокою мочарах під лісом; невдовзі батька 
мого вбили під час бійки, неньку ж, коли 
вона залишилася в нужденному курені са
ма, зжерла пелагра. Мене забрано до зам
ка, бо дід Айольфо змилувався наді мною, 
і відтоді я жив під опікою Себастяни-мам- 
ки. Пам'ятаю, коли Медардо був іще хлоп
цем, а я —  малим карапузом, він інколи 
дозволяв мені бавитися з ним, як з рівнею; 
але що далі ми росли, то більшала прірва 
поміж нами, і вкінці мене залишили напри
зволяще. Доктор Трелоні став мені за то
вариша, якого я досі ніколи не мав.

Доктор мав років під п'ятдесят, але був

мого зросту; лице під триріжним капелю
хом та перукою було побрижене, як висох
лий каштан; ноги, втиснуті вище колін у га- 
маші, здавалися надміру цибаті, мов ті 
лапки в коника, тим паче, що ходив він сяг
нистою ступою; носив голуб'ячого кольору 
фрак із червоною оздобою, а на тому фра
кові, навкіс через груди, почеплена плес- 
канка з вином канкароне.

Його захоплення блимавками спонукало 
нас до довгих нічних екскурсій на всі нав
колишні могилки, де нам іноді щастило по
бачити вогники, куди більші й яскравіші, 
аніж на нашому, вже давно покинутому 
цвинтарі. Та лихо, коли наша метушня впа
дала в око тамтешнім селянам; якось вони
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вирішили, що ми святокрадці, і за нами 
верстви зо дві гнався гурт чоловіків, озбро
єних садовими ножами й вилами.

Навколо тяглися урвища, вирували пото
ки. Я з доктором тікав щодуху, стрибаючи 
з брили на брилу, але гонитва розлючених 
селюків чулася щораз ближче. В місцині, 
званій Стрибок лиходія, над глибоким про
валлям була перекинута кладка з повале
них дерев. Замість бігти тим містком, ми 
заскочили під прискалок, тут же, край про
валля; заледве встигли там причаїтися —  по
гоня наступала нам на п'яти. Переслідувачі 
не зауважили нас і з криком: «Куди ж до
лиха поділася та наволоч?» —  гуртом вибіг
ли на кладку. Розлігся луск, лемент— і 
всіх поглинула прірва, на дні якої клекотіла 
вода.

Спершу ми зітхнули з полегкістю, бо нас 
минула небезпека, а потім знову вжахну
лися на думку, яка страшна доля спіткала 
наших переслідувачів. Ми ледве наважили
ся зазирнути в темну глибінь, в якій вони 
зникли. Далі скинули очі на рештки місточ
ка: стовбури здавалися міцні і здорові,
тільки посередині були рівно втяті, неначе 
пилкою. Зрештою, годі було б інакше пояс
нити, як такі грубі колоди могли так рап
тово зламатися.

—  Я знаю, чия то рука, —  мовив доктор 
Трелоні, і я теж одразу здогадався.

Справді, за хвилю ми почули прудкий ту
піт копит, і край розколини показався кінь 
із верхівцем, загорненим з одного боку в 
чорну керею. То був віконт Медардо, кот
рий зі своєю холодною трикутною посміш
кою дивився на послідок своєї облуди, 
може, і для нього самого несподіваний. 
Певно, він хотів збавити віку нам двом, а 
сталося навпаки: він урятував нам життя. 
Ловлячи дрижаки, дивились ми, як він їхав 
геть на своєму сухореброму коникові, що 
стрибав по скелях, наче був сином гірської 
кози.

Тієї доби мій дядько гасав по околиці 
завжди верхи: римар П'єтрокіодо зладив 
на його замовлення кульбаку, до якої Ме
дардо прив'язувався пасами, спираючись 
ногою на одне стремено, в той час як на 
другому була примоцьована противага. 
При кульбаці висіли шпага й милиця. Отож 
віконт галопував у крислатому капелюсі з 
пером, закутаний до половини завжди роз
маяним плащем. Хоч де б задудніли копита 
його коня, всі тікали з переполоху ще біль
шого, ніж коли наближався прокажений 
Галатео, тягли подалі дітей і скотину, шко
дуючи, що не можна було сховати ще й 
рослин, оскільки злостивість віконтова не 
жалувала нікого й нічого і могла щомиті 
розгулятися в найнезрозуміліших та найне
сподіваніших учинках.

Він не хворів ніколи, тим-то ніколи не по
требував послуг доктора Трелоні; а коли б 
такий випадок і стався, не уявляю, в який 
спосіб доктор дав би собі раду —  він усе 
робив, що змога, аби обминати мого дядь
ка, ба навіть не чути, що про нього люди 
кажуть. Коли йому переповідали про вікон
та та його нелюдськість, доктор Трелоні 
хитав головою і відкопилював губи, мимря
чи: «Ох, ох, ох... Чш, чш, чш!», як тоді, коли 
хтось висловлювався при ньому брутально. 
І щоб змінити матерію, починав оповідати 
про капітанові Кукові мандри. Якось я спро
бував розпитатися, яким, на його думку, чи
ном мій дядько може жити з таким каліц
твом, проте англієць не зміг мені відповіс
ти нічого, окрім свого звиклого: «Ох, ох, 
ох!.. Чш, чш, чш!» Мені здавалося, що з по
гляду медицини випадок з моїм дядьком 
зовсім не цікавить доктора; я почав здога
дуватися, що лікарем він став або під тис
ком родини, або геть випадково і що ме
дична наука його анітрошечки не обходить. 
Можливо, своєю кар'єрою корабельного 
лікаря завдячував він лишень спритності у 
грі в очко, можливо, тому тільки найславет- 
ніші мореплавці з капітаном Куком на чолі 
змагалися за нього, як за товариша в по
дорожі.

Одної ночі доктор Трелоні, ловлячи са
ком блудні вогники на нашому старому 
цвинтарі, раптом уздрів перед собою Ме
дардо ді Терральбу, котрий пас коня на 
затрав'янілих могилах. Доктор став ні в 
сих, ні в тих, але віконт підійшов до нього й 
заговорив —  через розполовинені вуста 
слова звучали невиразно й спотворено.

—  Ловите нетлі, докторе?
—  О мілорде, —  залебедів доктор, —  о, 

не зовсім нетлі, мілорде... Блудні вогники, 
знаєте? Блудні вогники...

—  A -а, блудні вогники. Я також не раз 
міркував над Їхнім походженням. :

—  Скажу не хвалячись, я вже давно сту
діюю це явище, мілорде... —  визнав Тре
лоні, трохи підбадьорений ласкавим тоном.

Медардо викривив у посмішці свою рїж- 
кату половину обличчя з обтягнутою, мов 
на черепі, шкірою.

—  Як учений; ви заслуговуєте на всяку 
підтримку, —  мовив він. —  Шкода, що кла
довище давно Занедбане 1 не має відповід
ного грунту для блудних вогників. Але обі
цяю вам, що завтра ж я спробую чимось 
зарадити эдо^лу.

На завфа був день засідання в суді, й ві
конт віддав на страту з десятеро своїх се
лян за тё, що вони постачили до замка мен
ше зібраного врожаю, аніж належало за 
його підрахунками. Страчених поховали в 
одній ямі на цвинтарі, і тепер блимавки 
показувалися щоночі цілими роями. Док-
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тор Трелоні був дуже вражений з такої 
помочі, хоч Мусив визнати, що для його 
студій вона виявилася вельми корисна.

При тій лихій годині майстер П'етрокіодо 
значно вдосконалив свій хист у будові ши
бениць. Нині то були справжні шедеври 
теслярства й механіки —  не самі тільки ши
бениці, але й козли, блоки та інше спра- 
вилля тортур, на якому віконт витягав з 
обвинувачуваних зізнання. Я часто заглядав 
до майстерні П'етрокіодо, бо любив диви
тися, як він працює, з якою зграбністю й 
замилуванням. А проте серце в знакоми- 
того ремісника завжди гризла нудьга. Бо 
те, що він конструював, служило згубі не
винних людей. «Як би то придумати, щоб 
мені давали до роботи такі самі штудера- 
ції, але призначені для іншої мети? Які б 
могли бути нові механізми, що я б залюб
ки їх будував?» Але не годен довести до 
пуття ті думки, він волів їх од себе гнати, і 
ще завзятіше чепурив та поліпшував свої 
винаходи.

—  Не думай про мету, якій вони мають 
служити, —  казав він не раз. —  Дивись на 
них лишень як на механізми. Правда ж 
гарні?

Я дививсь на ті споруди з брусів, коліщат, 
катеринок та вірьовок і намагався не уяв
ляти собі замордованих тіл, але що більше 
я силкувався, то важче мені було не дума
ти про те, і я питався в П'етрокіодо:— Що 
робити?

—  А що робити мені, хлопче, —  відказу
вав він жалібно, —  а що тоді мені?

Але наперекір горю та журбі часи ті ма
ли і свої радощі. Найкраща пора надходи
ла, коли сонце підбивалося високо, море 
ставало золоте, кури, знісши яйце, сокоті
ли, а в вуличках села лунав ріг прокажено
го. Прокажений ходив щоранку, збираючи 
пожертву для своїх товаришів по недолі. 
Звався він Галатео і носив на шиї ловецький 
ріг, звуки якого остерігали здалеку про йо
го наближення. Зачувши той спів, жінки 
клали на муровану огорожу яйця, кабачки 
або помідори, інколи облупленого кроля; 
потім бігли ховатися, забираючи з собою 
дітей, бо ніхто не повинен залишатися на
дворі, коли проходив прокажений: прока
зою можна заразитися на віддалі, навіть 
бачити прокаженого небезпечно. Граючи в 
ріг, Галатео поволі брів безлюдними ву
личками з високим ціпком у руці і в дозем
них пахах. Волосся мав довге, рудувате, 
пачосами, вид білий і круглий, наджертий 
уже проказою. Він збирав дари, клав їх до 
коша, повітаного на плечах, і вигукував 
подяку в напрямі будинків, в яких ховалися 
їхні мешканці; голос мав він при тому со
лодкий як мед, а подяку завжди присмачу
вав якимись забавними чи злостивими натя
ками.

Тими часами в приморських селах про
каза надто ширилася, в нашому сусідстві 
був навіть виселок Пратофунго, де меш
кали самі прокажені; їм ото й мали ми по
силати дари, які збирав Галатео. Як тільки 
у когось, чи з-поміж моряків чи то з селян, 
виступали ознаки прокази, він кидав роди
ну й приятелів і мандрував до Пратофунго, 
щоб доживати там решту своїх днів, чека
ючи, коли пожере його хвороба. Ходили 
чутки про веселі учти, якими там вітали 
кожного нового прибульця: до пізньої ночі 
чути було музику й спів, що долинали з 
будинків прокажених.

Багато чого розповідали про Пратофун
го, хоч ніхто зі здорових зроду туди не по
тикався; але в одному всі голоси збігалися: 
життя там —  одні непробудні гульбощі. 
Перш ніж стати притулком прокажених, ви
селок був кйшлом повій, яке принаджувало 
матросів усякої раси й віри, і, певно, там
тешні жінки заховали надалі розпусні зви
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чаї давніх часів. Прокажені не порали зем
лі, окрім одного виноградника, вино з яко
го цілий рік підтримувало мешканців у ста
ні легкого сп'яніння. Вони тільки те й 
робили, що грали на чудернацьких інстру
ментах власного виробу, —  як наприклад 
арфах із силою дзвіночків, почеплених до 
струн, пискляво співали та писали писан
ки, ніби для них ніколи не минав Велик
день. Так, улягаючи чарам солодкої музи
ки, в ясминових вінках круг спотворених 
облич, забували вони про звикле людське 
життя, від якого відвернула їх недуга.

Жоден лікар у наших краях не схотів при
святити себе лікуванню прокажених; коли 
між нами оселився Трелоні, люди сподіва
лися, що він оддасть свою науку боротьбі 
з тією страшною напастю. Я також, на свій 
дитячий лад, грів таку надію: мені давно 
кортіло якось прокрастися в Пратофунго і 
побачити забави лепрявих, а коли б доктор 
наважився випробувати свої ліки на тих 
сіромахах, то, може, б і мене колись узяв з 
собою до виселку. Проте сталось усе нав
паки: на спів рогу Галатео доктор Трелоні 
брав ноги на плечі, і здавалося, що ніхто 
більше за нього не боїться зарази. Часом я 
пробував випитувати в нього, що то за хво
роба, але він відповідав ухильно й непев
но, буцімто саме слово «проказа» вкидало 
його в неспокій.

Правду кажучи, я й не знаю, чому всі так 
уперто називали його лікарем; до тварин, 
особливо найменших, до каміння та при
родних явищ він ставився з великою зич
ливою увагою, однак людські Істоти і їхні 
болячки будили в ньому відразу й ляк. Він 
бридився кров'ю, хворих торкався самими 
тільки пучками, а в поважніших випадках 
затуляв собі носа єдвабною хусточкою, 
змоченою оцтом. Сором'язливий, як те дів
ча, він паленів, коли бачив голе тіло; а вже 
як ішлося про жінку, то опускав очі і мим
рив щось безтямне; у своїх довгих мандрах 
за океани він, очевидячки, ні разу не сти
кався з жінками. Добре, що в нас тими ча
сами дітей приймали на світ повитухи, а не 
лікарі, інакше хтозна, як він дав би собі 
раду.

Моєму дядькові заманулося пускати чер
воного півня. Вночі зненацька бралася по
лум'ям стодола в якогось убогого хлопа, 
стіс дров чи навіть цілий ліс. Не раз до 
самого ранку люди гасили пожежу, пере
даючи з рук в руки відра з водою. Горіла 
завжди біднота, котра мала якісь супереч
ки з віконтом через його дедалі суворіші 
та кривдніші накази чи подвійні побори. 
Йому мало було підпалити добро, він пус
кав з димом і людські оселі: напевне,
скрадався в пітьмі, кидав запаленого труте

на дах і тікав на коні; нікому, однак, не щас
тило спіймати його на гарячому. Якось зго
ріло живцем двоє дідів. Іншим разом 
хлоп'я лишилося з облупленою головою. 
Повсюди зростала ненависть до мого дядь
ка. Його найзапекліші вороги певне були 
гугенотські родини, що жили на одшибі 
Коль-Джербідо: чоловіки там по черзі сто
яли цілими ночами на вогневій сторожі.

Без жодного зрозумілого приводу під'ї
хав він одної ночі аж під самі хати Прато
фунго, криті соломою, і підпалив їх смоля
ними віхтями. Прокажені мають ту особли
вість, що їхнє тіло нечутливе до болю, і 
коли б вогонь добрався до них уві сні, 
либонь, ніхто б і не прокинувся. А все ж, 
утікаючи чвалом, віконт почув, як у селі 
цигикала скрипка: мешканці Пратофунго не 
спали, справляючи, як звикле, гулі. Усі 
вони опеклись, але болю не чули і навіть 
мали з того якусь утіху. Притьмом погасили 
вогонь, а їхні оселі, можливо, що також 
були заражені проказою, не дуже потерпі
ли від пожежі.

Злість Медардо обернулася вкінці і проти 
власних статків замка. Полум’я зайнялося в 
челядницькому крилі і ширилося під жах
ливий лемент тих, хто не встиг вискочити. 
Віконт у той час, як бачили, погнавсь да
леко в поле. То був замах на життя старої 
няньки, замалим не його матері, Себастяни.

З упертістю, з якою жінки намагаються 
зберегти владу над тими, кого вони вихо
вували з мальства, Себастяна докоряла ві
контові за кожний лихий учинок, навіть 
коли вже всі інші дійшли переконання; що 
його натура без вороття погрузла в мер
зоті. Себастяну витягли з розпечених мурів 
ледь живу, і не один день довелося їй про
валятися б постелі, гоячи опіки.

Одного вечора двері покою, в якому 
вона лежала, прочинилися, і віконт підій
шов до ліжка.

—  А що то за плями у вас на обличчі, 
неню? —  спитав Медардо, показуючи на 
попруги.

—  То знак твоїх гріхів, сину, —  сумирно 
одказала баба.

—  Шкіра в вас порепана й сточена; що 
за болість пристала до вас, неню?

—  Та болість ніщо, сину мій, проти тих, 
що чекають на тебе в пеклі, якщо ти не 
схаменешся.

—  Треба притьмом лікуватися. Не хотів 
би я, щоб люди довідались, яка хвороба 
вас обпала...

—  Я не шукаю чоловіка, щоб клопотати
ся про вроду. Буде з мене чистого сумлін
ня. Аби ти міг те саме сказати.

—  Хіба ви не знаєте, що ваш женишок 
виглядає вас, щоб забрати з собою?
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—  Не смійся зі старості, сину, ти ж бо 
замолоду запізнався з бідою.

—  Я не жартую. Прислухайтеся лишень, 
неню, тож ваш наречений награє серенади 
під вашим вікном...

Себастяна нашорошила вуха і почула 
звуки рогу прокаженого.

Другого дня Медардо викликав до себе 
доктора Трелоні.

—  Підозрілі плями появилися бозна-звід
ки на виду в однієї нашої старої служниці,—  
мовив він. —  Ми всі боїмося, чи то не леп
ра. Докторе, здаємося на світло вашої 
науки.

А коли повернувся, стара мамка була 
вже одіслана до села прокажених.

Вона покинула замок увечері, навзаході 
сонця, вбрана в чорний одяг і запнута ша- 
лем, несучи під пахвою клуночок зі своїм 
манаттям. Бачила, що не уникне своєї долі: 
доведеться їй піти до Пратофунго. Коли 
вона вийшла з покою, в якому її до тої по
ри тримали, в коридорах і на сходах не бу
ло живої душі. Себастяна зійшла вниз, ми
нула дідинець і подалася за браму; повсю
ди стояла пустка, при її наближенні кожний 
тікав і ховався. Вона почула спів ловецького 
рогу, в якому на дві ноти переливався 
тихий поклик; далеко попереду простував 
стежкою Галатео, граючи у піднятий дого
ри інструмент. Мамка брела повільною хо
дою; стежка вела до сонця на вечірньому 
прузі; Галатео швидко випереджав її, але 
раз у раз приставав на хвилю, ніби хотів 
роздивитися на хрущів, що гули серед лис
тя, підносив ріг і видобував з нього жаліб
ний акорд, і мамка також приставала, диви
лася на сади й луки, які мала покинути; вона 
знала, що за густими живоплотами від неї 
ховаються люди, і рушала далі в доро
гу. Самотня, простуючи наздогінці за Гала
тео, вона дісталася до Пратофунго; царина 
замкнулася за нею, і водночас забриніли 
арфи й скрипки.

Я зневірився в докторі Трелоні. Він навіть 
пальцем не кивнув, щоб стару Себастяну 
вберегти від запертя в лепрозорій, знаючи, 
однак, добре, що плями на її обличчі не 
мають нічого спільного з проказою; то було 
боягузтво, і вперше тоді я відчув .до док
тора ніби відразу. Ще й більш од того, ті
каючи до лісу, він не взяв мене з собою, 
хоч знав, що я міг би пригодитися йому в 
ловах вивірок та зборі малини. Нині спільні 
виправи на мандрівні вогники не приносили 
вже стільки втіхи, як раніше, і я часто веш
тався самотою в пошуках якогось нового 
товариства.

Найбільше надили мене гугеноти, що 
мешкали в Коль-Джербідо. Ті люди втекли 
з Франції, де король велів четвертувати

кожного, хто визнавав їхню віру. Перехо
дячи гори, вони загубили свої книжки та 
церковне начиння і тепер не мали ані біблії 
до читання, ані того, що потрібно до від
прави меси, не мали з чого співати гімнів 
та одчитувати молитви. Недовірливі, як усі, 
хто зазнав переслідувань і живе серед лю
дей іншої віри, вони не шукали жадних но
вих книжок набожних і не хотіли слухати 
нічиїх порад у справах культу. Якщо до них 
підходив хтось чужий, називаючи себе їх
нім братом у вірі, вони завжди боялися, чи 
то не якийсь перебраний шпигун папський, 
і їм немов заціплювало. Вони взялися до 
управи твердих перелогів у Коль-Джербідо 
і гарували важко, чоловіки й жінки, від сві
тання до смеркання, сподіваючись, що їх 
окриє ласка божа. Не дуже досвідчені в 
тому, що таке гріх, і щоб не схибити, вони 
множили без кінця всякі заборони і стежи
ли одне за одним, суворо й пильно, чи не 
видно бодай найменшої ознаки якогось 
грішного помислу. Пам'ятаючи невиразно 
суперечки, ведені в їхній церкві, вони утри
мувалися вимовляти ім'я боже і всі інші 
релігійні вислови з остраху вчинити блюз
нірство. В дотриманні культу не мали жад
них правил, може, навіть не наважувалися 
формулювати своїх релігійних поглядів, збе
рігаючи, проте, свою зосереджену повагу, 
так ніби невпинно про ті речі думали. 
Справді, правила їхньої важкої праці в полі 
набирали з бігом часу значення заповідей, 
так само як навички повстримного суворо
го життя, до якого змусила їх'біда, і врешті 
домова цнота їхніх жінок.

Вони становили велику родину з силою- 
силенною небожів та внуків; усі були висо
кі й жилаві і працювали в полі завсіди свят
ково вбрані: чоловіки в чорних, защібну-
тих під душу- жупанах, у капелюхах із 
широкими спущеними крисами, жінки в бі
лих очіпках. Чоловіки носили довгі бороди 
і не розлучалися з почепленою через плече 
стрільбою, проте казали, що жоден із них 
не стріляв, хіба що по горобцях, оскільки 
це їм забороняла релігія.

З вапнястих спадистих нивок, ,де ледь 
росла нужденна виноградна лоза ї трохи 
мізерного збіжжя, розлягався постійно 
голос старого Езекиїла, що кричав на 
пуп, піднімаючи стиснуті п'ястуки до неба. 
Його біла цапина борода тремтіла з-під 
стіжкуватого бриля. Він роздивлявся дов
кола гнівним поглядом:

—  Голод і зараза! Голод і зараза! —  гу
кав він на кревняків, схилених над робо
тою. —  Жвавіше орудуй сапою, жоно! Жни 
траву, Сузанно! Гобіо, розкидай гній! —  він 
давав накази і шпетив суворим тоном, ніби 
мав справу з гуртом дурнів та ледацюг, а 
коли вже викричав ті всілякі загади, які тре-
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ба виконати, якщо вони не хочуть дощенту 
зруйнувати пол^, розігнав усіх і сам узявся 
до роботи, не перестаючи вигукувати: «Го
лод і зараза».

Зате його дружина не кричала ніколи і 
на відміну од інших здавалася цілком за
глибленою в свою таємну віру, нерушиму 
навіть у найменших подробицях, віру, про 
яку вона нічого нікому не казала. Досить, 
щоб вона подивилася суворо напруженим 
поглядом і мовила крізь стулені вуста: «Чи 
ж так годиться, сестро Ракеле? Чи ж так го
диться, брате Ароне?» —  і вже усміхи гас
ли, а обличчя прибирали виразу поваги і 
задуми.

Я забрів до Коль-Джербідо якось уве
чері, коли гугеноти молилися. Проте вони 
не вимовляли якихось слів, схилившись чи 
склавши долоні, вони стояли випростані 
на винограднику, чоловіки по один бік, жін
ки —  по другий, а позаду старий Езекиїл з 
бородою, що спадала на груди. Вони ди

вилися просто себе —  їхні довгі жилаві ру
ки були стиснуті в кулаки. Та хоч які, зда
валося, задумані були люди, а проте помі
чали все, що відбувалося навколо. Тобіа, 
витягнувши руку, зняв з виноградної па
рості гусінь, Ракеле підбитим черевиком 
топтала слимака, навіть сам Езекиїл стягнув 
нараз капелюха, щоб кишнути горобців з 
посівів.

Потім затягли псалом. Вони вже не пам'я
тали слів, тільки саму мелодію, та й то не 
зовсім добре —  часом хтось вів не туди, а 
може, всі завжди вели не туди, але співали 
і співали без кінця.

Я відчув, що хтось мене тягне за плече: 
то малий Езав давав мені знаки, щоб я по
тихеньку з ним пішов. Езав був мого віку —  
наймолодший син старого Езекиїла. Він мав 
такий самий, як усі вони, твердий напруже
ний вираз на обличчі, але в очах його ви- 
гравалі бісики. Коли ми вибралися обереж
но з виноградника, він сказав мені:

—  Це триватиме ще з добрих півгодини, 
що за нудота! Ходімо побачиш мою нору!

Свою нору Езав тримав у таємниці. Він 
ховався там від родичів, щоб його не поси
лали пасти кози або нищити слимаки на 
городі. Він бив байдики там цілий день, а 
батько шукав його, гукаючи по околиці.

Езав дав мені цигарку і домагався, щоб 
я її запалив. Він і собі закурив і, мов завзя
тий курець, пускав клуби диму. Я курив 
уперше, мені стало недобре, і я вирвав. 
Щоб мене підкріпити, Езав добув пляшку 
граппи і налив мені кубок, і я, випивши, 
розкашлявся так, ніби мені хтось шарпав 
нутрощі. А він пив граппу як воду.

Немало треба, щоб я упився, —  мовив
він.

Звідки ти дістав усе, що ти тримаєш у 
норі? —  спитав я Езава.
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Езав гребнув до себе рукою.
—  Украв.
Він очолив банду хлопців-католиків, кот

рі розбійничали в околиці, крадучи не тіль
ки овочі з садів, але і що попадеться з до
мів і курників. А лаялися частіше і запек
ліше, ніж майстер П'єтрокіодо: знали всі 
прокльони, католицькі й протестантські, і 
викрикували їх одне одному.

—  Але я вчинив ще всякі інші гріхи, —  
похвалився він. —  Криво свідчу, забуваю 
поливати квасолю, не шаную батька-нень- 
ки, повертаюсь пізно додому. Тепер хочу 
перепробувати всі гріхи, які тільки є, навіть 
ті, про які кажуть, що я ще малий, щоб їх 
розуміти.

—  Геть-то всі гріхи? —  спитав я. —  1 вбити 
також?

Він знизав плечима.
—  Вбивати я не маю зараз охоти, та й на

віщо воно мені здалося.
—  Мій дядько вбиває і наказує вбивати 

задля самої втіхи, так люди кажуть, —  
утрутився я, щоб також чим-небудь похва
литися.

Езав сплюнув.
—  Утіха для дурня, —  мовив він.
Тим часом загриміло, і пішов дощ.
—  Удома, певне, тебе шукають, —  сказав 

я Езавові. Мене ніколи ніхто не шукав, але 
я знав, що інших дітей завсіди батьки шука
ють, а надто в непогоду, отож гадав, що на 
те слід уважати.

—  Почекаймо, поки дощ перейде, —  
мовив Езав,— тим часом можемо зіграти в 
кості.

Він витягнув звідкись кості й пачку гро
шей. Я грошей не мав, тому грав на сюрч
ки, ножі і програв усе.

—  Не журися, —  втішйв мене наостанці 
Езав. —  Розумієш: я махляю.

Надворі блискало, гуркотіли громи, лило

мов з цебра. Езавова печера почала підмо
кати. Він поклав у безпечному місці цигар
ки та інші свої скарби і мовив:

—  Дощ періщитиме цілу ніч; треба звід
си тікати і сховатися вдома.

До хати старого Езекиїла ми добігли 
змоклі й вимазані. Гугеноти сиділи довко
ла столу, при світлі каганця, і намагалися 
пригадати якісь епізоди з біблії; вони опо
відали її собі як історійки, що їх колись 
давно читали, але вже не певні ні їхнього 
звучання, ані змісту.

—  Голод і зараза! —  гукнув Езекиїл, ко
ли його син показався зі мною на порозі. 
І так гупнув кулаком об стіл, що каганчик 
погас.

Я дзвонив зубами з переляку, але Езав 
лише стиснув плечима. Здавалося, що на
дворі всі громи й блискавки впали на Коль- 
Джербідо. Поки запалювали каганця, ста
рий, піднявши вгору кулаки, перебрав усі 
гріхи свого сина, як найогидніші, що їх
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людська істота^ могла тільки вчинити; а йо
му була відома якась їх незначна часточка. 
Мати мовчки кивала, а всі інші сини, дочки, 
зяті та внуки слухали з похнюпленими го
ловами, затуливши обличчя руками. Тільки 
Езав спокійно гриз яблуко, нібито все те 
зовсім його не стосувалося. А я від гуку 
громів і грімкого голосу Езекиїла тремтів 
як билина.

Нагінку перервав прихід сторожі. Вони 
промокли до рубця, дарма що накинули 
на голови мішки. Гугеноти стояли на чатах 
цілими ночами, озброєні стрільбами, ножа
ми й вилами, щоб уберегти село від гріз
них забігів віконта, тепер уже їхнього яв
ного ворога.

—  Отче! Езекиїле!— сказали вони. —  Ніч 
така, що пса не вигнати. Напевне, Кулявець 
не прийде. Можна вернутися домів, пан
отче?

—  Не видно жодного сліду Безрукого? —  
спитав Езекиїл.

—  Ні, отче, якщо не вважати на сморід 
погару, що залишають блискавки. Сьогод
нішня ніч не для Одноокого.

—  Ну, то лишайтеся вдома і переодяг
ніться. Нехай ця буря принесе спокій Пів- 
бокому і нам.

Кулявець, Однорукий, Одноокий, Півбо- 
кий —  усе то були прізвиська, якими гуге
ноти охрестили мого дядька; я ніколи не 
чув, щоб вони називали його справдешнім 
ім'ям. Мовлячи про нього, вони зумисне 
прибирали тон якоїсь особливої довіри, як 
нібито дуже багато про нього знали, буцім
то він був їхнім одвічним ворогом. Вони 
кидали короткі уваги, примруживши око, 
або зі смішком:

—  Хе-хе, Однорукий... Власне, власне, 
Півглухий... —  немовби всі незбагненні ша
ленства Медардо було їм легко передба
чити.

Отак вони гомоніли, аж тут серед відлун
ня грозрвиці почувся грюкіт у двері.

—  Хто ж до нас стукає в такий час? —  
мовив Езекиїл. —  Хутчій, відчиніть йому!

Двері відчинили. На порозі стояв віконт, 
випростаний на своїй єдиній нозі, в чорно
му мокрому плащі та капелюсі з перами, 
обвислими під зливою.

—  Я поставив свого коня у вашій стайні,—  
мовив він. —  Вділіть, прошу, гостини й мені. 
Сьогодні недобра ніч для мандрівця.

Усі глянули на Езекиїла. Я сховався під 
стіл, щоб мій дядько не довідався, що я 
відвідую дім ворогів.

—  Сідайте до вогню, —  сказав Езекиїл. 
—  Гість у цьому домі завжди бажаний.

Коло дверей лежала купа ряден, що їх 
розкладали під деревами, коли трусили 
сливи. Медардо простягнувся на них і за
снув.

У пітьмі гугеноти згромадилися довкола 
Езекиїла.

—  Отче, тепер він у нас у руках, Куля
вець! —  казали стиха вони. —  Чи ж ми від
пустимо його добровільно? Дозволити, 
щоб він надалі чинив злочини, богував над 
невинними? Езекиїле, чи не пора уже Без
рукому за все заплатити?

Старий підняв угору стиснуті кулаки.
—  Голод і зараза! —  гукнув він, наскільки 

можна назвати криком мову сливе безго
лосу, але перейняту силою. —  У  нашому 
домі гість ніколи не був скривджений. Я 
сам оберігатиму його сон.

І зі стрільбою, перевішеною через пле
че, став коло заснулого. Око Медардо роз
плющилось.

—  Що ви тут робите, вашмосцю Езеки
їле?

—  Стережу ваш сон, гостю. Багато хто 
вас ненавидить.

—  Я про це знаю, —  сказав віконт. —  Я 
не сплю в замкові, боюсь, що слуги за
б'ють мене уві сні.

—  Навіть у власнім домі не люблять вас, 
пане Медардо. Але цієї ночі ніщо вам не 
загрожує.

Віконт мовчав хвилю, а потім сказав:
—  Езекиїле, хочу навернутися на вашу 

віру.
Дід мовчав.
—  Мене оточують непевні люди, —  вів 

далі Медардо.— Я хотів би спекатись їх 
усіх і запросити до замка гугенотів. Ви, 
пане Езекиїле, будете моїм міністром. Я 
оголошу Терральбу територією гугенот
ською і піду війною на католицьких можно
владців. Ви і ваші родичі візьмете на себе 
провід. Згода, Езекиїле? Можете мене на
вернути?

Дід стояв нерухомо, з випнутими грудь
ми, оперезаний навкіс пасами стрільби.

—  Я вже занадто багато забув законів 
моєї віри, —  мовив він, —  щоб мав кого- 
небудь навертати. Я лишуся разом із моїм 
сумлінням на своїй землі. А ви, з вашим 
сумлінням, на вашій.

Віконт підвівся на лікті.
—  А чи знаєте ви, Езекиїле, що я досі не 

повідомив інквізиції, що на моїй території 
перебувають єретики? І що ваші голови, 
надіслані в дарунок нашому єпіскопові, 
сподобили б одразу мене „паски курії.

—  Наші голови ще сидять міцно на на
ших в'язах, пане, —  відрік старий.

Медардо підхопився і відчинив двері.
—  Я волію спати аж ген під отим дубом, 

ніж у домі ворогів, —  сказав він і вискочив 
на дощ.

Старий Езекиїл заволав до своїх:
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*— Дітки, було нам написано, що перший 
завітає до нас Кулявець —  ми зостанемось 
тут, на своєму місці. Ото він уже пішов, і 
стежка до нашого дому вільна, не втрачай
те надіТ, діти, може, одного дня відвідає нас 
інший, кращий мандрівець.

Усі бородаті протестанти та їхні жінки в 
білих очіпках похилили голови.

—  А якщо навіть ніхто не прийде, —  до
кинула Езекиїлова дружина, —  ми залиши
мося тут, на своєму місці.

Тієї миті небо розпанахала блискавка, 
вдарив грім, од якого задвижіла черепиця 
на даху і каміння в мурах.

—  Блискавка вдарила в дуба! —  гукнув 
Тобіа. —  Горить!

Вибігли всі з ліхтарями і побачили, що 
здоровенне дерево звугліло з одного бо
ку, од верху до коріння, тоді як другий бік 
залишився недіткнутий. Далеко крізь ше
рех дощу долетів тупіт кінських копит, і в 
світлі блискавиці мигнула сповита плащем 
тонка постать їздця.

—  Ти нас урятував, отче, —  мовили гуге
ноти. —  Дяка тобі, Езекиїле.

Небо вже блідло на сході. Займалася 
зоря.

Езав одкликав мене набік.
—  Ну скажи, хіба вони не дурні, —  і він 

показав мені повну пригорщу якихось бли
скучих предметів, —  я поцупив усі золоті 
пряжки від сідла, коли кінь був прив'язаний 
у стайні. Скажи, хіба вони не дурні, що їм 
те не спало на думку.

Учинки Езава я не схвалював, та й звичаї 
його родини бентежили мене. Я волів з ним 
не знатися і радше ходив на морський бе
рег збирати молюски й дерти крабів. О д 
ного разу, коли я пробував на скельному 
шпилі викопати з ямки крабика, то побачив 
у спокійній воді піді мною відбиток голої 
шпаги, занесеної над моєю головою, і зі 
страху впав у море.

—  Хапайся, —  мовив мій дядько, бо то 
саме він скрадався до мене ззаду. І подав 
мені шпагу, вістрям повернуту в мій бік.

—  Ні, я сам собі зараджу, —  одказав я і 
видерся на хвильоріз, відокремлений від 
дальших скель затокою.

—  Ловиш крабів? —  спитав Медардо. —  
А я поліпів, —  він показав мені свою здо
бич. То були здорові поліпи, брунатні й бі
лі, кожен з них розкраяний навпіл буцімто 
помахом шпаги. Проте вони не перестава
ли ворушити мацками.

—  Коли б можна так розполовинити все, 
що ціле, —  промовив мій дядько, лежачи 
долілиць на скелі й пестячи ті тремтливі 
половинки поліпів.— Коли б кожен міг ви
йти зі своєї тупої, несвідомої цілості. Як я 
був цілий, все для мене було природне й 
невиразне, дурне, як повітря; я думав, що̂

все бачу, а то була тільки зовнішня оболон
ка. Якщо ти коли-небудь станеш половиною 
себе, а я зичу тобі того, хлопче, то зрозу
мієш речі, недоступні для пересічного ро
зуміння цілих мозків. Ти втратиш половину 
своєї особи й світу, але та половина, що 
тобі зостанеться, буде стократ глибша і 
куди цінніша. І ти також бажатимеш, щоб 
усе було розполовинене, роздерте на твій 
образ і подобу, бо краса, мудрість і спра
ведливість міститься тільки в тому, що роз
дерте.

—  Ого-го! —  сказав я. —  Скільки тут кра
бів! —  і вдавав, що захопився тільки лова
ми, бо волів триматись якнайдалі від шпа
ги свого дядька. Я не вернувся на берег, 
поки він пішов собі разом зі своїми поліпа
ми. Одначе його слова довго бриніли мені 
в вухах, і я не знав, куди сховатися від його 
манії все розполовинювати. Хоч куди б я 
подався, всі ми —  доктор Трелоні, ГТєтро- 
кіодо, гугеноти, прокажені, жили під рукою 
розполовиненого чоловіка, він був паном, 
якому ми слугували, і не вміли від нього 
звільнитися.

Прип'ятий пасами до сідла свого коня, 
Медардо ді Терральба з раннього рання 
ганяв по згір'ях, спинався круто в гори і 
збігав у діл, зупинявся край долини, роз
зираючись довкола хижим оком, і так од
ного разу він побачив на луках пастушку 
Памелу з отарою кіз.

«Поміж моїх усяких гострих відчуттів, — * 
сказав собі віконт, —  немає жодного, яке 
відповідало б тому, що люди цілі назива
ють коханням. А що для них оте дурне по* 
чуття може мати таку вагу, в такому разі 
те, що б у мене було відповідником там- 
того, було б справді прекрасне й грізне». 
І він постановив закохатись у Памелу. Па
мела, пухкенька й боса, в простій рожевій 
сукенці, вилежувалась на траві —  то дріма
ла, то розмовляла зі своїми козами, то 
нюхала квіти.

Але думки його, холодно висловлені, не 
повинні вводити нас в оману. Побачивши 
Памелу, Медардо відчув, як живчик йому 
кинувся, чого він давно не дознавав, отож 
він з якимось тривожним поспіхом знову 
почав розумувати.

Повертаючись в обід на пастівник, Паме
ла побачила, що всі ромашки на луках 
мають лише половину пелюсток, а друга 
половина віночка обірвана. «Лихо мені,—  
подумала вона, —  з усіх дівчат у долині тре
ба ж було йому вибрати саме мене!» Бо 
зрозуміла, що віконт закохався в неї. Вона
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позбирала всі Чюловинки ромашок, забра
ла їх додому й поклала між сторінки книги 
до набоженства.

По обіді вона погнала на Чернечу леваду 
качки, щоб вони там попаслися і поплавали 
в ставку. Луки рясніли білим цвітом пастер
наку, але й ті квіти спіткала доля ромену—  
половина кожного кружка була відчикри
жена як ножичками. «Лихо мені, —  поду
мала Памела, —  таки він хоче саме мене!» 
—  і зібрала розполовинений пастернак, 
щоб заклечати ним люстерко над комо- 
дою.

Потім вона перестала про те й думати, 
обвила косу довкола голови, зняла сукню і 
викупалася з ставку разом зі своїми кач
ками.

Увечері вона вертала додому через лу
ки, на яких росла сила чічнику, званого 
кульбабою. І Памела зауважила, що весь 
пух облетів з одної сторони, як ніби хтось, 
лежачи долі, дмухав на нього збоку і, може, 
тільки половиною вуст. Памела зірвала 
кілька тих білих півкуль, дмухнула, і їхній 
легесенький пух полинув у даль. «Лишень
ко мені, —  мовила знову Памела, —  напев
не він хоче мене. І що з того вийде?»

Хатина Памели була така маленька, що 
коли заганяли кози на горішній поверх, а 
качки на спідній, важко було вже там помі
ститися. Круг хатинки вилися бджоли, бо 
поряд була пасіка, а на землі роїлося від 
мурашок, так що досить було її торкнути
ся, щоб рука стала чорна і закомашніла. 
Отож мати Памелина спала в шопі на сіні, 
батько —  в порожній бочці, а Памела в га
маку, почепленому між смоковницею та 
оливою.

На порозі Памела спинилася. Там лежав 
мертвий метелик. Одне крильце й півче- 
ревця були розчавлені каменем. Памела 
скрикнула й почала гукати батька-неньки.

—  Хто тут був? —  питала вона їх.
—  Тільки-но приїжджав наш віконт, —  

повідали батьки, —  казав, що женеться за 
метеликом, який його вкусив.

—  Де ж то, щоб який метелик кого вку
сив?

—  Ба, нам також теє дивно.
Річ у тому, —  сказала Памела, —  що 

віконт залюбився в мене і ми повинні готу
ватися до найгіршого.

—  Ет, вбила собі щось у голову, пере
більшуєш, —  відповіли вони, так як завжди 
старші відповідають молодим, коли не мо
лоді відповідають так старим.

Другого дня, наблизившись до каменя, 
на якому звичайно сиділа, пасучи кози, Па
мела скрикнула вражено. Бридкі рештки 
лежали на тому камені: півкажана і півме- 
дузи, той сплилий чорною кров'ю, а та

липка й слизька, одне з розпростертим 
крилом, друге з м'якими драглистими то
роками. Пастушка зрозуміла, що то вістка 
для неї. То мало означати зустріч над мо
рем. Памела набралася духу й пішла.

На березі моря вона сіла на ріні й слу
хала, як шемрають білі хвилі. А потім до 
не? долинув тупіт коня по ріні: Медардо 
галопував понад берегом. Він спинив коня, 
відіп'яв паси і спустився додолу.

—  Памело, я поклав собі закохатися в 
тебе, —  сказав він.

Вона підхопилася з серцем.
—  І тому калічете всі створіння?
—  Памело, —  зітхнув віконт, —  ми не 

маємо іншої мови, що нею могли б поро
зумітися. Кожна зустріч двох істот на цьо
му світі —  це взаємна шарпанина. Ходи зі 
мною, я це зло знаю, зі мною буде безпеч
ніше, ніж з будь-ким. Бо я чиню біль так 
само, як усі, але на відміну від інших маю 
надійну руку.

—  І пошарпаєте мене так, як оті ромаш
ки й медузи?

—  Я ще не знаю, що з тобою зроблю. 
Посідання тобою напевне уможливить мені 
речі, що їх я не годен навіть уявити собі. 
Заберу тебе до замка, і в нас будуть цілі дні 
й місяці на те, щоб зрозуміти, що маємо 
робити, які добирати щораз нові способи, 
щоб залишатись укупі.

Памела лежала на піску, Медардо вкляк
нув коло неї. Розмовляючи, він вимахував 
рукою коло дівчини, але до неї не торкав
ся.

—  Гаразд: але я мушу знати заздалегідь, 
що ви мені зробите.

Віконт поволі підніс до Памелиної щоки 
свою суху шкарубку долоню. Долоня та 
тремтіла, і важко було відгадати, чи він 
хотів Памелу погладити, чи вдряпнути. Але 
він відсмикнув руку й випростався.

—  Я хочу мати тебе в замку, —  промо
вив, сідаючи на коня, —  їду приготувати 
вежу, в якій ти мешкатимеш. Даю тобі ще 
день на роздуми, потім ти мусиш погоди
тися.

По тих словах він підострожив коня і по
їхав берегом.

Другого дня Памела вилізла, як звикле, 
на шовковицю рвати ягоду і почула в лис
тяному затінку якесь лопотіння й квоктан
ня. Вона ледве не впала зі страху. Високо 
на дереві був прив'язаний за крила півень, 
а здорова гусінь, блакитна й волохата, по
волі його жерла. На самому гребені в пів
ня було прив'язане гніздо тих зажерливих 
комах.

Безперечно, то була одна з огидних зага
док віконта. Памела збагнула її так: «Завт
ра на світанні зустрінемося в лісі».
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Під прйключкою, що їй треба назбирати 
ворок шишок, Памела подалася до лісу; 
Медардо, кривуляючи на милиці, вийшов 
з-за дерева.

—  То що? —  спитав він. —  Надумала пе
рейти до замка?

Памела лежала на килимі з глиці.
—  Ні, —  мовила вона, ледве повертаючи 

до нього голову. —  Якщо ви мене хочете, 
можете приходити до мене сюди в ліс.

—  Прийдеш до замка. Вежа, в якій ти 
мешкатимеш, уже готова. Ти будеш у ній 
господинею.

—  Ви хочете мене ув'язнити, а потім, 
може, ще й спалити в пожежі або дати щу
рам на з'їжу. Ні, ні. Я вже казала: я буду 
ваша коли завгодно, але тут, на сосновій 
глиці.

Віконт присунувся ближче до її голови. 
В руці він тримав хвоїнку. Він підніс ЇЇ до 
дівчини й полоскотав шию. Памела чула, 
що їй на шкірі повиступали сироти, але на
віть не ворухнулась. Бачила нахилене над 
собою віконтовє лице, його профіль, що 
залишався профілем, навіть коли на нього 
дивитися просто, два півразки зубів, одело- 
нених у гострому, як ножиці, усміху. Ме
дардо стиснув хвоїнку в кулаці й зламав її. 
Встав.

—  Я хочу тебе мати в замку! В замку!
Памела зрозуміла, що зараз може не

послухатися. Дригаючи в повітрі босими 
ногами, вона сказала:

—  Тут, у лісі, я не скажу ні, а в замку ні
коли, навіть по смерті.

—  Я зумію тебе туди спровадити! —  
мовив Медардо, кладучи руку на спину ко
неві, котрий не знати де й узявся, ніби про
ходив тут випадком. Він підвівся в стремені, 
сів на коня і поїхав лісовою стежкою.

Тієї ночі Памела спала, як завжди, в га
маку, почепленому між оливою і смоков
ницею. Прокинувшись уранці, вона побачи
ла —  ой леле! —  що на її лоні лежало за
кривавлене тільце. То була половина ви
вірки, розтята, як звикле, вздовж, тільки 
рудий хвіст був цілий.

—  О, я безталанна! —  сказала дівчина 
батькам. —  Той віконт не дає мені жити.

Отець і неня розглядали труп вивірки, 
перекладаючи з руки в руку.

—  А все ж, —  сказав батько, — хвіст зо
стався цілий. Може, то добрий знак...

—  Може, він починає добрішати... —  до
кинула мати.

—  Він крає завжди усе навпіл, —  сказав 
батько, —  а все ж те, що в вивірки найкра
ще, хвіст, ушанував...

—  Може, то має значити, —  провадила 
мати, —  що і в тебе те, що гарне й добре, 
вшанує...

—  Чого б ото мені від вас слухати, тату

й мамо! Щось тут є: віконт, либонь, з вами 
балакав...

—-  Балакати то не балакав, —  мовив бать
ко, —  але дав нам на розум, що хоче до 
нас прийти і що подбає про нас.

—  Тату, коли він прийде з вами балакати, 
відчиніть вулики і пустіть на нього бджоли.

—  Дочко, може, пан Медардо почав змі
нюватись на краще... —  озвалася стара.

—  Мамо, якщо він захоче з вами балака
ти, зв'яжіть його, киньте на мурашник і за* 
лиште його там.

Тієї ночі шопа, а якій спала мати, зайня
лася, а батькова бочка розсипалася. Вран
ці, коли двоє старих скорботно оглядали 
наслідки катастрофи, з'явився віконт.

—  Прикро мені, що я вас налякав уночі, 
—  сказав він, —  але не знав, як би то з ва
ми зайти в розмову. Річ у тім, що мені по
добається ваша дочка Памела, і я хотів би 
забрати її з собою до замка. Отож прошу
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вас віддати її /^ені. Її життя зміниться, та й 
ваше також.

—  Певна річ, ми були б тому раді, пане!
—  одказав батько. —  Але коли б ви знали, 
яку вдачу має наша дочка! Подумайте ли
шень, вона радила пустити на вас бджоли з 
наших вуликів...

—  Мало того, пане...— докинула мати,—  
вона радила нам зв'язати вас і кинути на 
мурашник...

На щастя, Памела того дня рано поверну
ла додому. Вона застала батька і матір 
зв'язаних —  його коло вулика, її —  на му
рашнику. Щастя також, що бджоли знали 
старого, а мурахи мали щось інше до ро
боти, аніж кусати стару. Отож вона звіль
нила обох—  цілих і здорових.

—  Тепер бачите, який добрий став віконт?
—  мовила Памела.

Одначе двоє старих щось замірили. Дру
гого дня вони зв'язали Памелу, замкнули її 
вдома вкупі з козами й качками і подалися 
до замка сказати віконтові, що коли він хо
че їхню дочку, то може по неї прислати; 
вони згодні її віддати.

Проте Памела вміла зі своїми тваринами 
порозумітися. Тим-то качки дзьобами роз
шарпали їй пута, а кози доти буцали рога
ми в двері, аж доки їх не виважили. Паме
ла втекла, забравши з собою найулюблені
шу козу та качку; вона подалася до лісу й 
оселилася там у печері, відомій тільки їй та 
одному малому хлоп'яті, котре приносило 
їй туди харчі та новини.

Тим хлоп'ям був я. Добре жилось мені в 
лісі з Памелою. Я носив їй овочі, сир і су
шену рибу, а вона за те давала мені склян
ку козячого молока та пару качиних яєць. 
Коли вона купалась у ставку чи в ручаї, я 
стояв на сторожі, щоб ніхто її не побачив.

Лісом їздив часто мій дядько. Він три
мався стороною, проте давав знати про 
себе у властивий собі прикрий спосіб. То 
раптом падав уламок скелі і мало не вби
вав Памелу та її звірят. А  то стовбур дере
ва, на який вона спиралася, валився, підру
баний внизу сокирою. Або джерело було 
занечищене падло/у\.

Мій дядько почав останнім часом полю
вати з пращею, якою він навчився оруду
вати одною рукою. Він був ще понуріший і 
злостивіший, ніж давніше, ніби якась нова 
гризота точила його покалічене тіло.

Одного дня, йдучи з доктором Трелоні 
селом, ми спіткали віконта, котрий наїхав 
конем на доктора, перекинув його і мало 
не розтоптав. Кінь став одним копитом на 
груди англійцеві, а мій дядько сказав:

—  Поясніть мені, докторе: в мене таке 
почуття, наче нога, якої я не маю, дуже 
здорожилася. Що то може значити?

Трелоні розгубився і почав щось белько
тати, як звикле, але віконт, не слухаючи, по
гнав коня геть. Однак його питання, певне, 
вразило доктора, бо він задумався, підпер
ши голову руками. Я ніколи не бачив у ньо
го такого зацікавлення якоюсь проблемою 
людської медицини.

VII__________
Довкола Пратофунго росли буйні купи 

холодної м'яти та живоплоти розмарину; 
важко було пізнати, чи вони виросли так 
дико, чи хтось посіяв там город ароматно
го зілля. Я блукав очамрілий від важких 
духмяних пахощів, шукаючи, як пробратися 
до старої Себастяни.

Відколи Себастяна пішла стежкою, що 
провадила до села прокажених, я частіше, 
ніж доти, пригадував собі, що я сирота. Я 
побивався, що нічого про неї не знаю. Пи
тав про неї Галатео, гукаючи з дерева, ко
ли він під ним проходив, але Галатео був 
ворогом дітей, бо вони часто спускали на 
нього з дерева живі ящірки, отож він да
вав своїм верескливим солодкавим голо
сом глузливі й незрозумілі відповіді. Тепер 
до колишньої цікавості —  як то там у Пра
тофунго? —  долучилося прагнення відшу
кати неню, отож я вештався без кінця по
серед запахущих заростів.

З розложистої купи чебрецю підвелася 
якась біла постать у брилі й рушила до се
ла. То був старий чоловік, один з прокаже
них. Я хотів спитати його про неню, отож 
підійшов ззаду настільки, щоб він міг мене 
почути, й мовив:

—  Агов, пане прокажений!
Але тієї хвилі, може, пробуджена моїми 

словами, підвелася тут же коло мене якась 
інша постать, сіла й ліниво потяглася. Та 
істота мала обличчя все в лусках, як засохла 
кора дерева, і пухнасту сиву бороду. Про
кажений добув з кишені сопілку й заграв 
пискляво, наче хотів із мене покпити. І рап
том я постеріг, що те сонячне пообіддя ро
їться від прокажених, котрі досі лежали в 
затінку чагарів, а зараз підводилися звільна 
у своїх світлих довгих жупанах і рушали під 
сонце, в напрямку Пратофунго, хто несучи 
музичні інструменти, хто городній рема
нент і витинаючи на них. Я позадкував, щоб 
не бути надто близько до того бороданя, і 
мало не наскочив на прокажену жінку, без 
носа, котра чесалася під кущем лавра. Я 
кидався туди й сюди і скрізь натикався на 
прокажених; без перешкод я міг іти лише 
в одному напрямку —  до Пратофунго; його 
солом'яні стріхи, прикрашені китицями па
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перових літавців, видніли вже близько, ко
ло підгір'я.

Прокажені не звертали на мене уваги, 
часом тільки котрийсь моргав мені або 
грав короткий акорд на органках, а все ж 
мені здавалося, що вони оточили мене і 
ведуть до Пратофунго, ніби спійманого зві
ра. Стіни хат у селі помальовані були в 
бузковий колір, а з вікна однієї з них ви
зирала напіводягнена жінка з бузковими 
плямами на обличчі й грудях, з лірою в 
руці. Побачивши нас, вона гукнула: «Вер
тають садівники!» —  і почала грати на лірі. 
Зараз же з вікон та альтанок почали вихи
лятися інші жінки, дзвонячи дзвіночками і 
співаючи: «Здорові були, садівники!»

Я старався триматися середини вулиці, 
нікого не торкаючись, а проте опинився на 
розтоці, оточений звідусюди прокаженими. 
Чоловіки й жінки обсіли пороги своїх до
мів, одягнуті в споловілі, драні сорочки, 
з-під яких світилося грішне тіло: в волоссі 
їх стирчали квітки глоду й анемона.

Прокажені давали невеличкий концерт, 
як можна гадати, на мою честь. Декотрі 
нахиляли скрипки в мій бік, зумисне довго 
водячи смичком по струнах, інші, як тільки 
я на них дивився, кумкали, мов жаби, ще 
інші показували мені чудернацьких блаз
нів, що підстрибували на нитці. Всі оті без
ладні звуки та жести і складали концерт, і 
я чув раз у раз приспів: «Чистеньке курчат
ко клювало шовковицю, забруднилося».

—  Я шукаю мою мамку, —  сказав я го
лосно, —  стару Себастяну: не знаєте, де
вона?

Вони зайшлися сміхом, а вираз на лиці в 
них був злосливий і хитрий.

—  Себастяно! —  гукнув я. —  Себастяно! 
Де ти?

—  Тута, дитино, —  озвався один прока
жений,—  добра, добра дитина! —  і показав 
на якісь двері.

Двері відчинились, вийшла з них смагля
ва жінка, може, сарацинка, напівгола й та- 
туйована, з гірляндою літавців, і пустилась 
у якийсь розгульний танок. Того, що потім 
сталося, я не зрозумів гаразд: чоловіки й 
жінки стали кидатись одне на одного і по
чалося те, що, як я згодом тільки дізнався, 
називається оргією.

Я скуливсь і намагався бути якомога мен
шим. Та раптом я вгледів стару Себастяну, 
як вона прокладає собі дорогу через той 
клубок.

—  Безсоромні гультяї! —  сказала вона. —  
Могли хоч трошки зважити на ту невинну 
душу.

Вона взяла мене за руку й потягла звід
ти, тим часом як вони виспівували: «Чис
теньке курчатко клювало шовковицю, за
бруднилося!»

Себастяна мала на собі фіолетові шати 
чернечого-крою, але на її гладеньких, сли
ве без зморщок, щоках починали вже про
ступати плями. Я був радий, що знайшов 
мою пестунку, але заразом боявся, що 
вона торкається моєї руки і напевне зара
зить мене проказою. Я сказав їй про те.

—  Нічого не бійся, —  відповіла Себастя
на.—  Мій батько був пірат, а дід пустель
ник. Я знаюся на всякому зіллі, що лікує 
хвороби тутешні чи заморські. Вони тут 
натираються материнкою та слизом, а я 
собі потихеньку готую з жерухи та огіроч
ника вивари і, поки віку, проказою я не за
хворію.

—  А  ті плями на обличчі, неню? —  спи
тав я, уже підбадьорившись, але ще не зов
сім переконаний.

—  З живиці, аби думали, що я також 
прокажена. Ходи до мене, вип'єш гарячого 
узвару: раз ти сюди попав, обережність не 
завадить.

Вона забрала мене до своєї хатки, що 
стояла трохи на узбіччі, чистої і досить за
можної. Ми розбалакались.

—  А Медардо? А Медардо? —  уривала 
вона мене раз по раз. —  От шалиган! От 
розбійник! Закоханий. Ох, бідолашна дів
чина! А  тут, тут! Ви там і гадки не маєте, 
що тут коять! Як вони все марнують! Ми 
собі від рота віднімаємо, щоб якомога 
більше давати Галатео, а тут... аби ти знав, 
що вони з тим усім роблять! Той Галатео 
ледащо, знаєш? 1 не він один! Що тут діє
ться ночами! Та й удень також! А ті жінки! 
Таких срамотниць я не бачила зроду! Хоч 
би вміли давати лад збіжжю, де там! Нечу
пари, задрипанки! Ох, я казала їм про це 
в живі очі... а вони, знаєш, що мені відпо
віли?

Вельми задоволений зі своїх відвідин у 
пестунки, вибрався я другого дня ловити 
вугрів.

Я закинув вудку в ставочок, через який 
протікав струмок, і, чекаючи, задрімав. Не 
знаю, скільки я спав: збудив мене раптом
якийсь шелест. Я розплющив очі й побачив 
руку, витягнуту над моєю головою, а на 
руці —  волохатого червоного павука. Я 
обернувся: позаду стояв дядько у своєму 
чорному плащі.

Я підхопився з переляку, але тієї самої 
хвилі павук укусив руку, на якій сидів, і од
разу зникнув. Дядько підніс руку до рота, 
виссав легко ранку і мовив;

—  Коли ти спав, я побачив, як отруйний 
павук спускається з галузки просто тобі на 
шию. Я простяг руку, а він мене вжалив.

Я не повірив жодному його слову. Уже 
тричі, лагідно кажучи, дядько пробував 
мене в такий чи інший спосіб погубити. Але
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тим разом пав*ук направду його вкусив*, і 
рука починала вже пухнути.

—  Ти мій небіж, —  озвався Медардо*
—  Так, —  відповів я, трохи вражений, б(о 

вперше він показав, що мене впізнає.
—  Я впізнав тебе одразу,— мовив він.. 

І докинув: т -  Павуче! Я маю тільки одну 
руку, і ту хочеш ти затруїти! Але що ж, кра
ще, що ти зігнав злість на моїй руці, аніж 
мав ужалити цю дитину.

Наскільки мені було відомо, мій дядько 
ніколи не розмовляв таким побитом. У го
лові мені майнула думка, що він каже 
правду й що ні сіло, ні впало він став доб
рий, проте я одразу прогнав ЇЇ, підступи 
були в його звичаях. Запевне він здавався 
якийсь змінений, вираз на його лиці не був 
жорстокий і затятий, як звикле, швидше 
знуджений і, зболілий —  може, зі страху та 
болю від укусу. А може, і те, що він убра
ний був якось інакше —  його чорний плащ 
був закурений, потріпаний і поцяткований 
сухим листям та колючою шкаралущею 
каштанів; убрання, видне з-під плаЩа, та
кож було інакше, ніж звикле: не з чорного 
оксамиту, а з витертого та споловілого ти
ку, а на його . нозі був не чобіт, а тільки 
вовняна панчоха в блакитну та білу смужку.

Показуючи, що мені до нього байдуже, 
я пішов поглянути на вудку, чи не піймався 
часом вугор. Ні, вугра не було, натомість 
на гачку блищав золотий перстень з діа
мантом. Я витяг його: на камені виднів ви
битий герб Терральбів.

Віконт, перехопивши мій погляд, мовив:
—  Не дивуйся. Проходячи сюдою, я по

бачив, як бився вугор, спійманий на вудку, 
і так мені його жаль стало, що я пустив йо
го. А потім подумав за кривду, яку я вчи
нив рибалці, і надумав винагородити його 
тим перснем, останньою цінною річчю, що 
в мене лишилась.

Я слухав, роззявивши рота. А  Медардо 
вів далі:

—  Я ще не знав, що той рибак саме ти. 
Потім постеріг заснулого на траві, але ра
дість, що я тебе бачу, змінилася скоро в 
страх через того павука, який на тебе спус
кався. Решту ти вже знаєш. —  По тих сло
вах він поглянув жалібно на свою руку, 
спухлу та посинілу.

Усе те могло бути нахабною брехнею, 
але я подумав, яка то була б гарна така не
сподівана зміна почуттів і скільки радості 
принесла 6 Себастяні, Памелі та багатьом 
іншим людям, що терпіли від жорстокої 
вдачі мого дядька.

—  Дядьку, —  мовив я, —  зачекайте тут 
на мене. Я побіжу до старої Себастяни, во
на знає всяке зілля, і попрохаю її про таке, 
що лікує від укусів павука.

—  Пестунка Себастяна... —  озвався ві

конт. Він лежав на траві, поклавши руку, на 
грудях. —  Як вона поживає?

Мені не стало духу, сказати, що Себастя
на зовсім не захворіла на проказу; я бурк
нув тільки: «Та так собі, я в ще йду», —  і
побіг, страшенно цікавий, що ж подумає 
Себастяна про ці дивовижні речі.

Я застав пестунку в її хатці. Засапався з 
швидкого бігу й нетерплячки, отож пере- 
повів їй усе недоладно, але баба зацікави
лася куди більще укусом, аніж добрими 
вчинками Медардо.

—  Червоний павук, кажеш? Так, так, я 
знаю зілля, яке йому потрібне... Одному 
лісорубові якось напухло плече... Зробив
ся добрий, кажеш? Що ж ти хочеш, аби я 
тобі розповіла, він завжди був хлопцем, до 
якого треба вміти підійти. Де ж я діла те 
зілля? Треба йому з того зілля припарку. 
Ох, то був лайдак змалечку, той Медардо. 
На тобі зілля, я сховала його цілу торбину 
про всяк випадок. Власне, завжди так бу
ло... коли учинив якийсь бешкет, то прихо
див з плачем до няні... Глибокий той укус?

—  Вся ліва рука отак розпухла, —  мо
вив я.

— ‘ Ха-ха, дитя моє... —  розсміялася вона. 
—  Ліва... А де ж вона в нього, в панича 
Медардо, та ліва рука? Залишив її на чесь
кій землі, у турків, хай їм сто чортів, там 
він залишив усю ліву половину свого тіла.

—  А все ж... —  упав я їй в річ, —  а все ж... 
він стояв там, я тут, він підняв руку... ота
ке... як же то може бути?

—  Що ж ти, не знаєш, де ліва сторона, а 
де права? —  здивувалася пестунка.— Ти ж 
знав уже, коли мав п'ять років...

Я вже нічого не розумів. Напевне, Себа
стяна. мала слушність, проте ц пам'ятав усе 
навпаки.

'—  Ну, неси йому це зілля, мерщій,---
сказала пестунка, і я побіг до дядька.

Я прибіг захеканий до струмка, але дядь
ка там не було. Я роззирнувся довкола: 
він зник разом зі своєю спухлою, вжале
ною рукою.

Надвечір я блукав по оливкових гаях. 
Нараз я побачив його. Він стояв на високо
му березі, закутаний у свій чорний плащ, 
спершись на стовбур. Обернувся до мене 
спиною і вдивлявся в море. Я відчув, що 
мене знову поймає ляк, ледве переміг себе 
й пр.омовиз тихенько:

—  Дядьку, ось зілля від укусу.
Половина лиця обернулася зненацька,

скорчена лютою гримасою.
—  Яке зілля, що за укус! —  гарикнув він.
—  Ну зілля, щоб гоїти... —  мовив я.
Попередній лагідний вираз зійшов з об

личчя дядькові, ВІН був, очевидячки, тільки 
якусь мить; тепер навіть усміх повертався 
поволі, але то був усміх твердий, штучний.
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•—  Так... так... Добре дитя... постав у дуп
ло он того дерева... я візьму його собі піз
ніше... —  сказав він.

Я слухняно всунув руку в дупло. То було 
осине гніздо* Оси вилетіли на мене цілою 
хмарою. Я вдарився навтіки, рій ос гнав
ся за мною, я кинувся в воду і пірнув з го
ловою. Тільки тоді мені пощастило спека
тися ос. Вистромивши голову, я почув лихий 
сміх віконта, що йшов геть..

Знову він пошив мене в дурні. Але я так 
нічого й не зрозумів і пішов до доктора 
Трелоні, щоб із ним про те побалакати. Я 
застав англійця в хижці грабаря, він сліпав 
—  рідкий випадок —  при світлі каганця над 
твором про анатомію людини.

—  Докторе, —  спитав я, —  чи трапляло
ся, щоб людині, укушеній червоним паву
ком, минулося все?

—  Червоний павук, мовиш? —  аж Схопив
ся доктор. —  Кого ж іще укусив червоний 
павук?

—  Мого дядька, віконта, —  пояснив я,.—  
і, власне, коли я принісшому від пестунки 
зілля, він знову став лихий, хоч Уже здавав
ся добрий, і не прийняв від мене помочі.

—  Допіру я лікував віконтові руку, вжа
лену червоним павуком, —  мовив Трелоні.

—  Ну й що? Він здавався добрий чи ли
хий?

Тоді доктор оповів мені про все, що 
було.

Коли я лишив дядька на траві зі спухлою 
рукою, там саме проходив доктор Трелоні.. 
Він помітив віконта і, перестрашений, як 
завжди, старався сховатися між деревами. 
Але Медардо почув його ходу, підвівся й 
заволав: «Гей, хто тут?» «Якщо він поба
чить, —  подумав англієць, —  як я ховався, 
хтозна, що проти мене затіє», —  і хотів 
нишком утекти. Але спіткнувся і впав у ста
вок. Дарма, що все життя провів на кораб
лях —  доктор Трелоні не вмів плавати, бор
сався безпорадно посеред ставу, гукаючи 
пробі. Тоді віконт сказав: «Почекай на ме
не», забрів у воду, тримаючись своєю 
хворою рукою коріння дерева, і виставив 
ногу якомога далі вперед, так що доктор 
ухопився за неї. Довгий, тонкий віконт, пра
вив йому за линву, і він вибрався на берег.

Відчувши на суходолі себе в безпеці, 
доктор почав белькотати:

—  О  мілорде... дякую, дякую, мілорде... 
як же я зможу... —  і раптом чхнув йому 
просто в обличчя, бо застудився.

—  На здоров/я, —  промовив Медардо,— . 
але вгорніться, будь ласка, —  і закинув 
полу свого плаща докторові на плече.

Доктор^ відмагався, збитий з плигу, як 
ніколи в житті. А віконт:

—  Прошу, прошу, візьміть.

Тоді Трелоні й завважив спухлу руку в 
Медардо.

—  Що за бестія вас укусила?
—  Червоний павук.
—  Дозвольте мені оглянути рану, я вилі

кую руку, мілорде.
Він привів його до дому грабаря, пома* 

зав руку маззю і перев'язав. Увесь той час 
віконт розмовляв з ним. зичливо й привітно. 
Вони розійшлися,, рбіцяючи невдовзі зустрі
тися знову і зміцнити свою приязнь.

—  Докторе! —  сказав я, вислухавши його 
розповідь.— -Віконт, якого ви лікували, за
раз по тому знову вкинувся в своє люте 
шаленство і випустив на мене рій ос.

—  То не той, котрого я лікував, —  відпо
вів доктор, примружуючи око.

—  Як то, дркторе?
—  Довідаєшся свого часу. Тримай язик 

за зубами. А зараз не перешкоджай моїм 
студіям, незабаром мають статися великі 
події.

І доктор Трелоні, не звертаючи на мене 
більше уваги, заглибився в незвичне для 
себе читання трактату про. будову тіла люд
ського. Очевидячки, він плекав якісь таєм
ні плани, бо всі наступні дні був мовчазний 
та зосереджений.

Але вісті про двоїсту натуру Медардо 
почали тепер надходити з усіх усюд. Діти, 
заблукані в лісі, здибали там, на великий 
свій пострах, півчоловіка^ спертого на ми
лицю, котрий брав їх за руку й відпрова
джував додому, обдаровуючи фігами та 
коржами; вбогим удовам він допомагав 
носити хмиз, лікував псів, покусаних змія
ми: біднота знаходила на вікнах і порогах 
хат якісь таємничі дарунки; вирвані борвієм 
плодові деревця хтось випростував і втоп
тував потім землю, перш ніж господарі 
потикалися надвір.

І водночас поява віконта, сповитого у 
свій чорний плащ, була прйзвісткою лихих 
подій: пропалих дітей знаходили у печерах, 
вхід до яких було завалено камінням: гілки 
дерев і відламані скелі падали раптом на 
перехожих бабів; щойно достиглі дині зна
ходили порозбивані на друзки без жодної 
мети, з самої тільки злостивості.

Праща віконтова вже давно влучала тіль
ки в ластівок і то так, щоб їх не вбивати,, а 
ранити і. калічити. Але тепер почали бачити 
також ластівок із ніжками, перев'язаними 
та зміцненими патичками, із крильцями, 
позшиваними або позліплюваними воском: 
бачили цілу хмару таких ластівок, що літали 
обережно й трималися купою, ніби виду
жані з якогось пташиного шпиталю; і подей
кували, хоч у теє й важко повірити, що 
власне, Медардо був їхнім лікарем.

Одного разу буря заскочила Памелу ра
зом з її козою та качкою на дальній пусто-
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ші. Дівчина зн$ла, що поблизу є грот, вла
стиво, тільки невеличка заглибина в скелі, 
отож вона й побігла в той бік. Вона поба
чила стоптаний і полатаний черевик, що 
стирчав надвір, а в гроті —  скулену поло
вину чоловіка, загорнуту в чорний плащ. 
Вона хотіла тікати, але віконт угледів її, 
вийшов під зливу й промовив:

—  Ховайся сюди, дівчино.
—  І не подумаю, —  відказала Памела. —  

Місця там заледве на одного чоловіка, і ви 
могли б там мене розплющити на мли
нець.

—  Не бійся, —  відказав віконт. —  Я зо
станусь надворі, то ти помістишся чудесно 
разом зі своєю козою та качкою.

—  Коза й качка можуть мокнути.
—  Побачиш, ми їх якось притулимо.
Памела, котра чувала про дивні напади

доброти в віконта, подумала: «Ну що ж, 
спробуймо» —  і скулилась у гроті, втиснута 
поміж двох своїх звірят. Віконт став перед 
входом до гроту, тримаючи напнутий плащ, 
щоб захистити від дощу і козу й качку. Па
мела поглянула на руку, що тримала пла
ща, хвилю придивлялася до власних рук, 
порівнювала одну з другою, а тоді нагло 
зайшлася сміхом.

—  Мене тішить, що тобі так весело, дів
чинко, —  мовив віконт, —  але чого ти смі
єшся, якщо дозволиш спитати?

-—  Сміюся, бо зрозуміла те, од чого всі 
в нас у селі з глузду зсунулися.

—  Що ж саме ти зрозуміла?
—  А  те, чому ви часом добрий, а часом 

лихий...
—  Ну-ну, кажи.
—  Тепер я знаю, що ви —  та друга по

ловина. Той віконт, який живе в замку, то 
одна половина. А  ви —  то друга, що буцім
то пропала на війні, а тим часом нині по
вернула. І це —  добра половина.

—  Гарно сказано. Дякую.
—  Ох, просто так воно й є, я не правлю 

якихось компліментів.
Ото і є подвиг Медардо, такий як його 

Памела пізнала того вечора. То була не
правда, що гарматне ядро розбило поло
вину його тіла. Постріл розлупив його тіль
ки навпіл. Одну половину підібрали з 
бойовиська ті, котрі рятували поранених; 
другої, заваленої під стосом християнських 
і бусурманських трупів, ніхто не помітив. 
Глупої ночі на бойовисько вийшло двоє пу
стельників, хтозна, чи тих, що визнають 
правдиву віру, чи некромантів. Пустельни
ки ті, як то буває під час воєн, жили на 
землі нічийній —  поміж двома ворожими 
військами і, можливо, пробували поєднати 
Трійцю християнську та аллаха Магомета. 
Через своє особливе милосердя пустель
ники, наткнувшись на розполовинене тіло

Медардо, занесли його до своєї яскйні і 
там, за допомогою тільки їм знаних бальза
мів та мастей, повернули його до життя й 
вилікували. Вбившись у силу, поранений по
прощався зі своїми рятівниками і, кульга
ючи на милиці, пройшов за місяці й роки 
ряд християнських країн, аж нарешті дістав
ся отчого дому, дивуючи всіх по дорозі сво
їми добрими вчинками.

Переповівши Памелі свою історію, добра 
половина віконта попросила пастушку, щоб 
вона розказала про себе. І Памела оповіла, 
як то лихий Медардо сікався до неї, зму
шуючи її утекти з дому і блукати лісами. 
Розповідь та дуже зворушила доброго Ме
дардо, і він однаково пожалів і пересліду
вану цноту, і позбавлене втіхи життя лихо
го Медардо, і осліплення бідолашних бать
ків Памелиних.

—  Ох, мої батьки —  то пара старих лот
рів, —  мовила Памела. —  Нема чого їх жа
літи.

—  Але подумай лишень, Памело, як їм, 
либонь, смутно у своїм старім домі не мати 
нікого, хто б про них турбувався і помагав 
їм у праці на полі й в оборі.

—  Хай їм завалиться на голову та їхня 
обора! —  сказала Памела. —  Я починаю ро
зуміти, що ви маєте трошки зам'яке серце; 
замість розправитися зі своєю другою по
ловиною за ті всі безчинства, які вона ви
робляє, ви, як видно, жалієте її.

—  Як же не жаліти? Я знаю, що то зна
чить бути половиною людини, то як же я 
міг би не спочувати.

—  Але ви інший. Теж трохи ніби не при 
собі, а проте добрий.

Тоді добрий Медардо мовив:
—  О  Памело, то, власне, добрий бік роз- 

половинення: відомо, як тяжко для кожної 
людини, для кожної на світі істоти почуття 
своєї непевності. Поки я був цілий, не розу
мів того, ходив глухий і неприступний по
серед болю та ран, про які всюди там, де 
людина ціла, я гадки не мав. Не тільки я, 
Памело, істота розколота й розщеплена,—  
така й ти, і всі інші... Я відчуваю тепер бра
терство, що його перед тим, як був цілий, 
зовсім не знав: братерство зі всіма каліц
твами "та ганджами цього світу. Якщо ти 
підеш зі мною, Памело, навчишся відчувати 
болі чужі й лікувати свої власні, лікуючи 
їхні.

—  Усе це гарно, —  відказала Памела, —  
але я маю власний клопіт з тим другим 
вашим уламком, котрий закохався в мене і 
невідомо, що хоче зі мною зробити.

Мій дядько опустив плаща, бо громовиця 
уже перейшла.

—  Я також у тебе закоханий, Памело.
Памела жваво вискочила з гроту.
—  Яка радістьі На небі веселка, а я зна
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йшла нового зальотника. Також тільки по
ловина, але добра душа.

Вони йшли під деревами, що вилискува
ли ще після дощу, по розмоклих стежках.

—  Що ж нам робити? —  спитала Памела.
—  Ми могли б піти до твоїх батьків, бі

долашних старих, і допомогти їм трохи в 
роботі.

—  То йди, коли хочеш, —  буркнула Па
мела.

—  Звичайно, я того хочу, моя мила, —  
сказав віконт.

—  А я лишаюсь тут,— мовила Памела, 
спинившись зі своєю козою й качкою.

—  Разом робити добрі вчинки —  то єди
ний спосіб кохатися.

—  Шкода, я гадала, що є ще й інші спо
соби.

—  Прощавай, люба. Принесу тобі медя
ника. —  І віконт подався стежкою, підска
куючи на милиці.

—  Що ти на це скажеш, козо? Що ти на 
це скажеш, качатко? —  мовила Памела, зо
ставшись зі своїми звірятами. —  Чи самі 
тільки такі йолопи мені судилися?

VIII
Відколи повсюди стало відомо, що вер

нула друга половина віконта, настільки 
добра, наскільки перша була лиха, в житті 
Терральби зайшли великі зміни.

Ранками я товаришив докторові Трелоні 
в його обході пацієнтів, бо доктор потроху 
зачав знову братися до медицини й дослі
джувати всілякі недуги, що ширилися серед 
нашої людності, ослаблої за минулі роки 
довгим голодуванням; недуги, якими до 
цього часу він ніколи не сушив собі голови.

Ми простували путівцями і раз по раз на
тикалися на якийсь знак, що мій дядько 
пройшов там перед нами. Мій дядько, той 
добрий, очевидячки, щоранку також робив 
свій власний обхід не тільки хворих, але й 
бідних і старих, котрі могли потребувати 
помочі.

У саду в Бачачії, наприклад, стиглі овочі 
гранату були всі пообв'язувані хусточками. 
Ми збагнули одразу, в Бачачії болять зуби. 
Мій дядько пообгортав овочі, щоб вони не 
порепалися і не розсипали зерен, поки 
їхній власник через біль зубів не міг їх 
зібрати, а водночас як знак для доктора 
Трелоні, аби зайшов до слабого і приніс із 
собою щипці вирвати зуби.

Пріор Чеко мав на терасі соняшник, що 
ріс якось марно і не хотів зацвітати. Того 
ранку ми побачили трьох курок, прив'яза
них за лапи до поруччя. Вони дзьобали 
зерно, та ще й скидали білий послід до ва

зона з соняшником. Ми зрозуміли, що на 
пріора напала бігунка. Мій дядько прив'я
зав курей, щоб угноїти землю в вазоні, а 
крім того звернути увагу доктора, що він 
там притьмом потрібний.

На сходах коло старої Джіроміни ми по
бачили цілу низку слимаків, що тяглися аж 
до дверей: грубих слимаків, добрих для
їжі. То був подарунок, якого мій дядько 
приніс Джіроміні з лісу, а заразом знак, що 
з серцем у баби гірше, нехай доктор захо
дить поволі, аби її не настрашити.

Усі ті знаки обмислив добрий Медардо, 
аби не турбувати хворих раптовим викли
ком лікаря й аби Трелоні завчасу знав, про 
що йдеться, і міг приборкати свою нехіть 
входити до чужих домів і одвідувати паці
єнтів, про болячки яких він нічого не знав.

Нараз у долині зчинився гвалт:
—  ЛихийІ Іде ЛихийІ
Хтось саме угледів лиху половину мого 

дядька, що Скакав кінно десь поблизу. 
Кожний тоді давав драла, а найперший з 
усіх доктор Трелоні, тягнучи мене за со
бою.

Пробігаючи коло дому Джіроміни, ми 
бачили на сходах потолочених слимаків—  
саму слизь та уламки шкаралупи.

—  Тут уже проходив він! Тікаймо!
На терасі в пріора Чеко кури прив'язані 

були на лозовій плетениці, де лежали й су
шилися помідори, і гарненько запаскудили 
ті дари божі.

—  Тікаймо!
У саду Бачачії всі дозрілі гранати лежали 

побиті, з галуззя звисали тільки пусті хус
точки.

—  Тікаймо!

Отак-то плинуло наше життя того часу 
поміж милосердям і пострахом. Добрий 
(так називали ліву половину мого дядька 
на відміну від Лихого або другої половини) 
почав скрізь славитися за святого. Всі по
кривджені долею, бідаки, зраджені жінки, 
всі, кого щось мучило, поспішали до нього. 
Він міг би те використати і стати віконтом 
замість тамтого. Проте він і далі провадив 
мандрівне життя, крутився по околиці в 
чорному драному плащі, на милиці, в білій 
і блакитній латаній панчосі, чинячи добро 
однаково і тим, котрі його про те прохали, 
і тим, котрі його брутально проганяли. 
Варто було, щоб якась вівця зламала ногу, 
впавши в ущелину, або п'яничка витяг но
жа в таверні, або невірна жінка побігла 
нічною добою до свого любчика, а вже він 
з'являвся, ніби з неба впав, чорний і худий, 
з лагідним усміхом, подаючи допомогу чи 
добру раду, запобігаючи гвалту та гріхові.

Памела все ще сиділа в лісі. Почепила 
собі гойдалку між двома соснами, потім
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другу для кози і ще одну, легшу, для кач
ки й бавила Чам час, гойдаючись укупі зі 
своїми звірятами. О певній порі, кульгаючи 
посеред сосон; з'являвся Добрий з клуноч
ком під пахвою. То було брудне хустя, яке 
він збирав у старців, сиріт і хворих, кинутих 
напризволяще; він приносив те все прати 
Памелі, даючи нагоду і їй чинити людям 
добро. Памела нудила світом у лісі й охоче 
прала сорочки в струмку, а він їй допома
гав. Потім вона розвішувала все. сушити на 
шнурках від гойдалок, а Добрий, присівши 
на камені, читав їй уголос «Визволений 
Єрусалим».

Памелі було1 байдуже до тієї лектури; 
розлігшись вигідно на траві, вона ськалася 
(бо, живучи в лісі, набралася всяких комах), 
чухалася галузкою рослини, званої жанде- 
лек, позіхала, пальцями босих ніг піднімала 
з землі камінці й роздивлялася на свої лит
ки, рожеві та дебелі, нівроку. Добрий, не 
відриваючись від книжки, завзято декламу
вав октаву по октаві з наміром ушляхетни
ти звичаї того простого дівчати.

Але вона, не слухаючи того читання й 
вельми знуджена, потихеньку намовила 
свою козу полизати півобличчя Доброго, а 
качку— вмоститися на книжць Добрий аж 
підскочив й. несамохіть одсахнувся, підки
даючи вгору книжку, що згорнулася. Тієї 
самої хвилі з-поміж дерев вибіг на коні 
Лихий з наставленою в бік Доброго косою. 
Вістря коси попало в книжку і розрізало її 
вздовж навпіл. Частина зі спинкою зоста
лася в руках Доброго, друга розсипалася 
тисячею розполовинених сторінок у повіт
рі. Лихий поїхав геть галопом; безперечно, 
він замірявся стяти півголови Доброму, та, 
на щастя, обоє звірят утрутилися в най- 
слушнішу мить. Сторінки поеми Тассо з бі
лими берегами й половинами віршів, роз
віяні вітром, поосідали на гіллі сосон і на 
траві, деякі попливли за водою струмком. 
З вершка пагорба Памела споґлядала, як 
пурхали білі сторінки, й Мовила': «Як гар
но!»

Кілька тих розполовинених сторінок до
летіло до стежки, якою йшли ми з докто
ром Трелоні. Доктор піймав одну на льоту, 
крутив її в руці і так і сяк, намагаючись 
розшифрувати ті вірші без початку; зреш
тою похитав головою:

—  Нічого не розумію... чш... чш...

Слава про Доброго дійшла також до гу
генотів, і не раз бачили, як старий Езекиїл 
стояв на белебні пожовклого вже вино
градника. і вдивлявся в круту к^менясту 
дорогу, що вела з долини. .

—  Тату, —  мовив один з його синів, —  я 
часто бачу, як ви дивитесь у долину, буцім
то чекаєте, що хтось звідти прийде.

—  Чекати —  звичайна річ,— відповів Езе- 
киїл, —  справедливий чекає з довірою, не
праведний —  із ляком.

—  То, може, ви Кулявця-на-другу-но'гу 
виглядаєте, тату?

—  Ти Щось чув про нього? '
—  У долині тільки й мовй, що про Куксу- 

Каліку. Гадаєте, він прийде аж сюди, до 
нас?'

—  Оскільки наша земля —  се земля 
справедливих, а він чоловік справёдливий, 
то чому ж не. мав би прийти?

—  На,ща дорога крута й нелегка для того, 
хто йде на милиці, ч

—  Уже був один безногий, котрий знай
шов собі коня, аби сюди дістатися,.

Слухаючи Езекиїлової мови, інші гугеноти 
почали збиратися довкола нього, виходячи 
з-поміж лози. На згадку про віконта вони 
затремтіли.

—  Отче наш, Езекиїле,— : озвався хтось,—  
коли прийшов отой Прибитий одної ночі й 
блискавка спалила півдуба, ви сказали, що, 
може, надійде день, коли нас відвідає кра
щий мандрівець.

Езекиїл кивнув головою, аж його борода 
,лягла на груди.
. —  .Отче, той, про якого зараз була мова, 
також Кульгавий, так само як тамтой, а все 
ж інакший, як тілом, так і душею: мило
сердний настільки, наскільки той жорсто
кий. Чи то він гість, якого ви сподівалися?

і—  Кожний подорожній на кожному гос
тинці може ним бути, —  відказав Езекиїл,—  
а тому й він також.

—  Отож сподіваймося, що то буде він,—  
мовили собі гугеноти.

Дружина Езекиїлова простувала з неру
хомим, утопленим перед себе поглядом, 
котячи візок хмизу.

—  Ми сподіваємося завше того, що най
краще, —  сказала вона, —  але навіть коли 
той, хто шкандибає до нас горбами, тільки 
бідний' покалічений на війні чоловік, доб
рий чи лихий, ми день при дневі' повинні 
чинити, що нам наказує справедливість^ і 
порати наше поле.

—  Розуміється, —  мовили гугеноти, ----
хіба ж ми повідали щось таке, що тому 
суперечить?

■—  Отож скоро всі зійшлися на одному,!—  
сказала жінка, —  можемо повертати до 
мотик і вил.

—  Голод і зараза!— спалахнув Езекиїл. 
—  Чому ви кинули копати?

Гугеноти розбіглися поміж рядів1 вино
граду, піднімаючи покидані на землю зна
ряддя. Але тієї хвилі Езав, котрий, кори- 
стаючись із неуважності батька, видряпався 
на фігове дерево, щоб під'їсти перші овочі, 
заволав4-
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—  Аж ген, у долині! Хто ж то їде до нас 
' мулом?

Справді, крутим плаєм нагору спинався 
мул, несучи прив'язану до кульбаки поло
вину людини. То був Добрий, котрий купив 
ту стару вилинялу худобину, коли її мали 
втопити, така-бо вона була вже хирлява, 
що не годилася навіть на заріз.

—  Ну що ж, я важу тільки половину люд
ської ваги, —  сказав він сам собі, —  мене 
ще цей старий мул якось повезе. А, мавши 
верхівця, він може робити добрі вчинки 
далі. —  1 на перші відвідини обрав оселля 
гугенотів.

Гугеноти привітали його врочисто, стоячи 
лавами і співаючи псалом. Потім старий 
підійшов до гостя й поздоровкався з ним, 
наче з братом^ Добрий зліз із мула, цере
монно відповів на привітання, поцілував у 
руку дружину Езекиїла, що стояла похму
ро, запитав усіх про здоров'я, простяг руку, 
щоб погладити закустрану голову Езавові, 
котрий притьмом відсахнувся, вислухав 
фсетовіді про утиски, зворушений і повний 
обурення на гнобителів. Очевидячки, про 
ті речі говорилося, не згадуючи релігійні 
суперечки, приписуючи ті нещастя радше 
людській злості, та й годі. Медардо поми
нув той факт, що гнобить їх церква, до якої 
він належав, а гугеноти зі свого боку не 
вкидалися в питання віри, між іншим і з 
остраху зрадити себе якоюсь богослов
ською помилкою. Скінчили вони невираз
ною балаканиною про милосердя, ганячи 
усякий гніт та зловживання. Всі погодилися 
на одній думці, але настрій був радше стри
маний.

Далі Добрий об'їхав поля, пожалів гос
подарів через мізерні врожаї і тішився, що 
принаймні жито вродило.

—  Почому його продаєте? —  спитав він.
—  По три скуди за фунт, —  сказав Езе- 

киїл.
—  Три скуди за фунт? Таж біднота в Тер- 

ральбі сидить голодом, приятелю, і не мо
же купити собі навіть жменьки жита! Може, 
ви не знаєте про теє, що град витовк уро
жай жита, там, у долині, і що тільки ви одні 
можете врятувати стільки родин від го
лоду?

—  Знаємо, —  мовив Езекиїл. —  Саме то
му ми й зможемо продавати по добрій 
ціні...

—  Але ж подумайте, яким добродійством 
було б для тих нещасливих, коли б ви спус
тили ціну... Подумайте, скільки ви можете 
зробити добра...

Старий Езекиїл став перед Добрим, згор
нувши на грудях руки, і всі гугеноти при
брали тієї самої постави.

—  Чинити милосердя, брате мій, —  мовив 
він, —  то не значить зараз спускати ціну.

Добрий, ходячи по їхньому полю, бачив, 
як старий довів до повного виснаження 
людей роботою під пекучим сонцем.

—  Кепський у вас вигляд, —  сказав він 
дідові з такою довгою бородою, що, копа
ючи, той скородив нею землю, —  хіба ви 
вже так почуваєте себе при здоров'ї?

—  Так добре, як може почувати себе той, 
хто копає десять годин поспіль, маючи сім
десят років на карку, а в животі лишень 
юшку з ріпи.

—  То мій родич Адам, —  пояснив Езе
киїл, —  невтомний трудівник.

—  Але ж ви повинні вже відпочити й 
добре підживитися, такі-бо старі, —  вів далі 
Добрий, однак Езекиїл брутально відтрутив 
його набік.

—  Ми всі тут однаково працюємо на хліб, 
брате мій, —  заявив він тоном, що не допу
скав суперечки.

Спершу, як тільки зліз із мула, Добрий 
хотів сам прив'язати свою худобину і по
просив шаньки паші, щоб підживити його 
після виснажливої дороги. Езекиїл та його 
дружина ззирнулися поміж собою: як на 
них, такому мулові стало б пучка Петрових 
батогів. Але саме тоді гостя палко вітали, 
отож вони звеліли принести ту шаньку. 
Проте зараз старий Езекиїл схаменувся: не 
подоба, щоб такий здохляка з'їв пашу, якої 
й так їм бракувало! Отож так, щоб не по
чув гість, він покликав Езава й сказав йому 
стиха:

—  Іди до мула, забери в нього шаньку, 
дай щось інше.

—  Напар проти ядухи?
—  Полущені качани, горохвиння, що хо

чеш.
Езав пішов і зняв шаньку з голови муло

ві, котрий почастував його копитом, так що 
хлопець довгий час кульгав. Як відшкоду
вання, він сховав пашу, щоб потім нишком 
продати її, і сказав, що мул усе встиг з'їсти.

Сонце вже сідало, Добрий стояв з гуге
нотами на полі й ніхто не знав, що ще ска
зати.

—  У нас іще на добру годину роботи, 
гостю, —  озвалася дружина Езекиїла.

—  Більше не буду вам перешкоджати.
—  Щасливої дороги, гостю.
І добрий Медардо поїхав на своєму му

лові.
—  Бідолашний інвалід війни, —  сказали 

жінки, коли він був уже далеко, —  скільки 
їх поневіряється по тих краях? Сердега!

—  Сердега, то правда, —  притакнули всі 
родичі.

—  Голод і зараза! —  волав Езекиїл, хо
дячи полями й піднімаючи стиснуті кулаки, 
бо бачив партацьку роботу і шкоду, запо
діяну суховієм. —  Голод і зараза!
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IX
Я часто ходив ранками до майстерні П'є- 

трокіодо й роздивлявся на машини, які 
вигадливий майстер конструював. Тесля 
щораз більше журився та побивався від
тоді, як Добрий почав відвідувати його 
ночами, нагадуючи прб похмуру мету, якій 
служили ті винаходи, й заохочуючи його 
змайструвати такі механізми, які сприяли б 
добру, а не зненависті.

—  То які ж механізми повинен я збуду
вати, пане Медардо? —  питав П'єтрокіодо.

—  Зараз я тобі поясню: ви могли б, при
міром... —  І Добрий починав описувати ма
шину, яку він би замовив, коли б був тут 
паном замість своєї другої половини; щоб 
краще пояснити, він виводив химерні ма
люнки.

П'єтрокіодо здавалося спочатку, що той 
механізм мав би бути органом і видобував 
би найсолодші, найлагідніші звуки, і вже 
брався до шукання відповідного, дерева на 
туби, аж тут інша розмова з Добрим зби
вала його з пантелику, оскільки виявлялося, 
що з туб треба видобувати не тони, а бо
рошно. Коротко кажучи, органи мали бути 
органами, а водночас млином, що мав мо
лоти борошно для бідних, а якщо змога, то 
й піччю —  пекти коржі. З кожним днем 
Добрий удосконалював свою вимріяну ма
шину й покривав шкіцами стоси паперу, але 
П'єтрокіодо ніяк не міг за ним устигнути, 
бо та органо-млино-піч мала також витяга
ти воду з колодязя, заощаджуючи працю 
віслюкам, а на додачу рухатися на колесах, 
щоб обслужити якнайбільше сіл, а в дні 
святкові мала висіти в повітрі, щоб ловити 
в напнуті сіті метелики.

Тесля мав уже підозру, що будувати доб
рі машини людині не до снаги, і єдине, що 
може діяти практично й непомильно, то 
шибениці та причандалля тортур. Бо не
правду, як тільки Лихий пропонував П'єтро
кіодо якийсь новий механізм, майстер за
раз бачив спосіб його виконання і брався 
до роботи, кожна подробиця здавалася 
йому досконала й незмінна, і по скінченні 
праці виходив з того правдивий шедевр 
техніки та винахідливості.

Майстер не раз питався себе: «Може, в 
мені самому сидить зло, бо мені тільки 
даються знаряддя жорстокості?» І все ж він 
обдумував далі знаряддя тортур з власти
вим собі запалом і кмітливістю.

Одного дня я побачив, що він працює 
над якоюсь незвичною шибеницею: біла 
рама обіймала дошку з чорного дерева, а 
шнур, також білий, проходив через два 
отвори, де повинен був висіти зашморг.

«—  Що ж то за пристрій, майстре? —  спи
тав я його.

—  Шибениця, щоб вішати в профіль,—  
пояснив він.

—  Для кого ж ви її змайстрували?
—  Для чоловіка, котрий сам страчує й 

сам стратенець. Одна половина голови ка
рає на горло, а друга всувається в зашморг 
і пускається духу. Хотів би я, щоб ті дві 
половини помилилися.

Я зрозумів, що Лихий, слухаючи про де
далі більшу популярність своєї доброї по
ловини, поклав її негайно згладити зі світу.

Очевидячки, він викликав своїх шпигів і 
сказав їм:

—  Якийсь підозрілий волоцюга уже дав
но вештається по наших землях і баламу
тить людей. До завтрашнього ранку ви ма
єте зловити заколотника й порішити його.

—  Слухаємося, вельможний пане, —  мо
вили шпиги й пішли собі. Мавши тільки одне 
око, Лихий не завважив, що відповідаючи 
вони перезирнулися.

Треба додати, що на той час у палаці бу
ла змова, й ті шпиги також брали в ній 
участь. Змовники хотіли ув'язнити половину 
віконта, ту, що була при владі, й передати 
замок разом із титулом другій половині. 
Добрий нічого про теє не відав. Він спав 
у шопі на сіні і, прокинувшись раптом се
ред ночі, побачив, що його оточили збройні 
люди.

—  Не бійтеся, —  сказав їхній ватажок. —  
Віконт послав нас убити вас, та нам уже 
ввірилася жорстока тиранія, і ми постано
вили забити його, а вас поставити нато
мість.

—  Що я чую? І ви це зробите? Я питаю: 
ви вбили вже віконта?

—  Ні, але вб'ємо до ранку.
—  Ох, слава богу. Ні, ні, не плямуйте 

себе більше кров'ю, і так уже забагато її 
пролито. Чого доброго могла б дати влада, 
породжена вбивством?

—  Нічого, замкнемо його в вежі та й по 
всьому.

—  Не здіймайте руки ані на нього, ані на 
когось іншого, заклинаю вас! Я однаково 
вболіваю над люттю віконта, але не маю на 
те іншої ради, як подавати йому приклад 
лагідності й чесноти.

—  В такому разі доведеться забити вас, 
пане.

—  Ох ні. Кажу ж я вам, не треба нікого 
вбивати!

—  Що ж діяти? Або ми вб'ємо віконта, 
або доведеться йому скоритися.

—  Візьміть оцього слоїка. Він містить 
одробину цілющої масті, нею чеські пус
тельники повернули моє здоров'я, і вона не 
раз ставала мені в пригоді, коли крутило 
на погоду, моя величезна близна дається
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таки взнаки. Віднесіть масть віконтові й 
скажіть йому тільки єдине: то дар рід того, 
хто добре знає, що то мати всі жили на кін
цях зшиті.

Шпиги віднесли віконтові слоїк з мастю, 
і той зараз їх засудив на шибеницю. Щоб 
урятувати товаришів, решта змовників по
становила зчинити бунт. Але вони були не 
досить обережні, змову викрили й потопи
ли в крові. Добрий приносив квіти, на гроб** 
ки і втішав удів та сиріт.

і тільки стара Себастяна ніколи не давала 
себе зворушити добрістю Доброго, У своїх 
милосердних мандрах Добрий не раз спи
няв мула перед хатиною пестунки й відві
дував її, завжди сердечний і турботливий. 
Але вона ніколи не пропускала нагоди ви
лаяти його. Може, то було від природно
го* інстинкту материнського, а може; тому, 
що старість починала тьмарити її думки, 
та тільки мамка не могла якось здати собі 
справи з роздвоєння Медардо: вона шпе
тила одну половину з вини другої, одній 
давала раду, що могла б тільки другій ста
ти в пригоді, і так далі.

—  А чому ти відтяв голову півневі баби 
Біджін, нещасниці, що тільки його одного й 
мала? Такий здоровий, а такі паскудні витів
ки робиш!

—  Але чому ти мені це кажеш, неню? 
Адже ти знаєш, що то не я зробив...

—  Отакої! Цікаво: хто ж тоді то зробив?
—  Я. Але...
—  От бачиш! .
—  Але не той я...
—  Я вже стара, ото ти й думаєш, що я 

здитиніла! Тільки почую про якесь паскуд
ство, зараз дізнаюся, що то твоя рука.
І кажу собі: я могла б присяги,утися, що 
знати пальці Медардо...

—  І щораз помиляєшся!
т— Помиляюся.., Ви, молоді, завжди ка

жете нам старим, що ми помиляємось..,. А 
ви ,самі? Подарував свого костура старому 
Ісидорові...

—  Так, тс був справді я...
г—  І ще хвалишся? Він пригодився йому 

духопелити бідолашну жінку.
—  Він сказав, що йому важко ходити, бо 

має подагру.
—  Збрехав! А ти зараз віддаєш йому ко

стура... Він його побив на жінчиній спині, а 
ти шкутильгаєш, спираючись на розсоху. 
Безголовий ти, от що! Завжди те саме! Тоді 
напоїв брагою бугая в кума Бернардо?

—  То не я...
—  Аякже, не ти! Недарма всі кажуть: то 

все робить він, віконт!

Добрий часто навідував Пратофунго не 
тільки тому, що відчував синівську прихиль

ність до старої мамки, а й тому, що в тім 
Часі він ревно допомагав нещасливим про
каженим. Відпорний на заразу (він тим та
кож, здається, завдячував таємним лікам 
пустельників), крутився по селу, випитуючи 
кожного докладно про його потреби й не 
даючи нікому спокою, допоки не робив для 
нього все, що було в його змозі. Дуже час
то трюхикав верхи на мулі туди й назад до
рогою між Пратофунго і домком доктора 
Трелоні, звідки він привозиві поради й ліки. 
Бо хоч доктор і далі не зважувався набли
жатися до прокажених, а все ж за посеред
ництвом доброго Медардо починав ними 
цікавитися.

Але заміри мого дядька йшли далі: він 
хотів вилікувати не тільки тіла прокажених, 
а й їхні душі. Він завсігди був серед них, 
повчав їх, пхав носа не в своє діло, все чи
мось обурювався й виголошував казання. 
Прокажені духу його не переносили. Щас
ливі, привільні часи Пратофунго минулися 
без вороття. Перед тією тоненькою постат
тю, штивно випростаною на своїй єдиній 
нозі, вбраною в чорне, врочистою і щед
рою на сентенції, ніхто не міг зазнати яко
їсь утіхи, бо боявся, як би його не вилаяли 
або не висміяли. Навіть музика, через по
стійні докори за її легковажність, вже не 
будила добрих почуттів, а їхні оригінальні 
інструменти, покинуті, припали пилом. Про
кажені жінки, не знаходячи вже розради у 
веселій сваволі, опинились раптом на само
ті зі своєю страшною хворобою й цілими 
вечоралли плакали та побивались. «З двох 
половин добра гірша від лихої», —  почали 
говорити в Пратофунго.

І не тільки серед прокажених почала при
гасати любов до Доброго.

—  Добре, що те ядро розщепило його 
тільки навпіл, —  казано. —  Бо коли 6 він 
був у трьох уламках, хто знає, що їще до
велося б нам побачити.

Гугеноти ставили тепер сторожу й проти 
нього: на їхню думку, він зовсім пустився 
берега, приїжджав до них кожної пори, 
стежив, скільки мішків зерна мають вони 
в своїх засіках, шпетячи їх за надмірно 
високі ціни, а потім розповідав по всіх усю- 
дах, шкодячи їхньому гендлю.

Так плинув час у Терральбі, а наші почут
тя ставали щораз похмуріші й тупіші, ос
кільки ми бачили, що нам життя немає по
між злістю та чеснотою, однаково нелюд
ськими.

. Немає такої місячної ночі, під час якої в 
душах лихих людей не вилася б гадюкою 
підступна думка, а в душах милосердних не
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розквітали б лілеї зречення й самопосвяти. 
Так ото серед згір'їв Терральби дві поло
вини Медардо блукали, шарпані суперечли
вими пристрастями.

Ухваливши вкінці постанову, кожен свою, 
вони вирушили обидві ранком, щоб її ви
конати.

Памелина матір, пішовши по воду, попа
ла в наставлену пастку й мало не втонула в 
криниці. Коли вона, вчепившись за вірьов
ку, закричала: «Рятуйте!» —  в отворі кри
ниці, на тлі неба, побачила над собою пос
тать Лихого, котрий мовив:

—  Я хотів лиш побалакати з вами. От що 
я собі надумав: коло вашої дочки Памели 
упадає якийсь розполовинений волоцюга. 
Вам треба його примусити побратися з 
нею. Він увів її в неславу, і коли він шлях
тич, то повинен спокутувати гріх. Я так собі 
думаю; не вимагайте од мене дальших по
яснень.

Батько Памели ніс із-під преса мішок 
олив зі свого дерева, але мішок був діря
вий, і розсипані оливки вистелили на стежці 
безперервний слід. Чуючи, що ноша якось 
полегшала, батько скинув мішок з плечей і 
переконався, що він майже порожній. Але 
зараз побачив, що стежкою за ним іде 
Добрий, збираючи розкидані оливки у по
ли плаща.

—  Я йшов слідком, бо хотів з вами поба
лакати; так щасливо складається, що міг 
урятувати й ваші оливи. От що лежить мейі 
на серці: віддавна вже мислю собі, що моя 
присутність тут, замість полегшити людські 
нещастя ще більше їх погіршує. Я йду з 
Терральби. Але тільки з умовою, що мій 
відхід поверне спокій двом особам: вашій 
дочці, котра спить у печері, хоча б їй мог
ла випасти щаслива доля, і моїй нещасній 
правій половині, котра не повинна жити 
самоТою. Памела і віконт повинні поєдна
тися шлюбом.

ГІамела саме муштрувала вивірки, коли 
наткнулася на свою неньку, котра вдавала, 
що прийшла до лісу по шишки.

—  Памело, —  сказала мати, —  саме час, 
щоб той волоцюга, званий Добрим, оже
нився з тобою.

—  Що то за вигадка? —  спитала Памела.
—  Він тебе ославив, то нехай тебе і бере. 

Він такий добродушний, що коли ти йому 
про теє скажеш, напевне не одмовить..

—  Але звідки тобі таке спало в голову?
—  Цить. Коли б ти знала, хто мені те по

радив, не задавала б стільки питань: Лихий 
сам те сказав, наш ясновельможний віконт.

—  А, чорт! —  сказала Памела, пускаючи 
вивірку на коліна. —- Дідько його зна, що 
він проти мене замишляє.

Невдовзі, саме тоді, коли дівчина вчила

ся свистіти на стеблі трави, вона спіткала 
свого батька, котрий нібито збирав хмиз.

—  Памело,—  озвався батько,—  пора вже, 
аби ти сказала «так» Лихому віконтові —  
звісно, як він з тобою обвінчається в цер
кві.

—  То твоя власна думка чи хтось тобі її
підказав? 1 -

—  Тобі не хочеться стати віконтесою?
—  Відповідай на моє питання.
—  Гаразд. Знай же, що тобі підказала

найзичливіша душа, яка може' бути: той
волоцюга, якого кличуть -Добрим. .

—  Хай він собі не морочить тим голови. 
Побачиш, що я й сама все обдумаю.

Ганяючи своїм худим коником по розпа
динах, Лихий обмірковував свій підступний 
план: якщо Памела вийде заміж за Добро
го, то за правом-буде дружиною Медардо 
ді Терральба, себто його, Лихого. Під охо
роною того права він легко відбере її в 
суперника, такрго згідливого й зовсім не 
войовничого.

Але коли він зустрів Памелу, та сказала 
йому:

—  Віконте, я наважилась: якщо ви хоче
те, ми можемо побратися.

—  Ти і ще хто? —  спитав віконт.
—  Я і ви. Оселюся в замку й буду вікон

тесою.
Такого Лихий не сподівався. «В такому 

разі, —  подумав він, —  не треба влаштову
вати тієї всієї комедії і одружувати ЇЇ з моєю 
другою половиною: попросту оженюся з
нею та й годі».

—  Авжеж, хочу, —  мовив він.
Памела на те: v
—  Тоді домовтеся з моїм батьком.

Незабаром Памела зустріла Доброго, він 
їхав на своєму /пулові.

Медардо, —  мовила вона, —  я зрозу
міла, що справді в тебе закохана, отож, 
коли хочеш зробити мене щасливою, по
проси моєї руки.

Бідолаха, котрий для її добра зважився 
на таке велике зречення, роззявив рота з 
подиву. «Але ж коли вона щаслива вийти 
заміж за мене, то не можна ж ЇЇ намовля
ти, аби вона побралася з іншим», —  поду
мав він і сказав:

—  Люба моя, я миттю все приготую до 
тієї врочистості.

—  І домовся з моєю матір'ю, не забудь, 
—  мовила вона.

Вістка, що Памела віддається, збаламу
тила всю Терральбу. Одні казали, що за 
того, інші, що за другого. її батьки, здава
лося, навмисне все якомога більше заплу-
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тували. То певно, що в замку уряджено й 
оздоблено все, кк на велике свято. Сам ві
конт справив собі стрій з чорного оксамиту 
з величезними буфами коло рукавів і шта
нів.

Та волоцюга теж гарненько вичистив 
скреблом свого мізерного мула й полатав 
одяг на ліктях та колінах. На всяк випадок 
у церкві наглянсували всі канделябри.

Памела сказала, що вийде з лісу тільки 
тоді, коли вже настане час вінчатися. Свої 
передшлюбні закупки вона доручила мені. 
Пошила собі сукню з вуаллю і страшенно 
довгим шлейфом, сплела вінок і перепаску 
до сукні з лаванди. А що од вуалі зосталося 
їй ще чимало матеріалу, то пошила шлюбну 
сукню своїй козі, другу —  своїй качці і біга
ла так по лісу з обома улюбленками, аж 
вуаль геть подерлася об галуззя, а шлейф 
визбирав з лісових стежок усю соснову гли
цю й каштанову шкаралупу.

Але перед весіллям вона ходила вже за
думана й, здавалося, чогось боялася. Сиді
ла на чолопку бездеревного пагорка, з 
шлейфом, завинутим довкола ніг, у зсуну
тому набакир вінку з лаванди, й, підперши 
рукою голову, споглядала на довколишні 
ліси та зітхала.

Тоді я був коло неї, бо мав їй слугувати 
за пажа разом з Езавом, котрий, щоправ
да, десь пропав.

—  За котрого ти віддаєшся, Памело? —  
спитав я.

—  Не знаю, —  відповіла вона. —  Не знаю, 
що взагалі буде. Чи все піде добре? Чи все 
піде зле?

В лісі раз по раз розлягався то горловий 
окрик, то знову зітхання. То двоє розполо
винених претендентів, схвильовані чекан
ням, блукали лісовими манівцями, закутані 
в чорні плащі, один на худому коні, другий 
—  на вилинялому мулі, мурмочучи й зітха
ючи, в якійсь неспокійній задумі. Кінь пе
рескакував розпадини й урвища, мул тер
пеливо спинався на схили, і обидва верхівці 
ні разу не зіткнулися.

Світало вже, коли кінь на скаку зсунув
ся в розпадину й закульгав; отож Лихий 
не встиг вчасно на весілля. Натомість мул 
трюхикав поволі, але без пригод, і Добрий 
дістався до церкви одночасно з нареченою. 
Довгий шлейф її сукні підтримували ми 
обоє з Езавом, якого зрештою мені дове
лося тягти силоміць.

Побачивши, що за жениха з'явився тіль
ки Добрий, котрий кульгав на милиці, юрба 
роззяв була розчарована. Шлюб відбувся, 
проте, як належало, молоді сказали «так» і 
помінялися каблучками, а священик про
мовив: «Медардо ді Терральба і Памело

Маркольфі, поєдную вас шлюбними уза
ми».

Тієї хвилі в глибині церкви з'явився, сту
каючи костуром, віконт, його новий окса
митовий пишний стрій був мокрий і подер
тий. Він сказав голосно:

—  Медардо ді Терральба —  це я, і Паме
ла —  моя дружина.

Добрий похапцем пошкутильгав до нього.
—  Ні. Медардо, котрий узяв Памелу, 

це я.
Лихий відкинув костура й схопив держак 

шпаги. Доброму нічого не лишалося, як 
зробити так само.

—  До зброї!
Лихий кинувся з оголеною шпагою, Доб

рий заслонився, але при тому обидва поко
тилися долі.

Вони зрозуміли, щр не спосіб битися, 
спираючись на одну ногу. Довелося від
класти дуель, щоб краще до неї підготува
тися.

—  А я, знаєте, що зроблю? —  заявила 
Памела. —  Я повернуся до лісу.

Вона вибігла з церкви, уже без пажів, що 
підтримували шлейф. На мості спіткала ко
зу й качку, які там на неї чекали й подріб- 
цювали обабіч неї.

Дуель мала відбутися завтра зрання, на 
Чернечій леваді. Майстер П'єтрокіодо вига
дав пристрій, щось на зразок ніжки цир
куля; прикріплений до пояса кожного з 
розполовинених, він дозволяв їм стати 
просто й змінювати позицію, а також хили
тися назад і вперед, маючи ту штучну ногу, 
що міцно стояла на землі. Прокажений Га- 
латео, котрий давніше, ще при здоров'ї, 
був шляхтичем, мав виконувати роль судді; 
секундантами Лихого були батько Памели 
й доводець сторожі, секундантами Добро
го —  двоє гугенотіз. Доктор Трелоні мав 
забезпечити лікарську допомогу: він з'я
вився з цілим звоєм бандажу і бутлем 
бальзаму, нібито мав лікувати учасників 

^великої битви. Я скористався з того, бо, 
помагаючи йому нести все те, мав можли
вість бути при дуелі.

Займалася зеленкава зоря; двоє тонень
ких дуелянтів стали на леваді зі шпагами 
напоготові. Прокажений дмухнув у ріг: то 
був знак починати. Небо забриніло, як на
тягнута оболонка, ховрахи в нірках уп'яли 
в землю пазурі, сороки, заховавши го
лови під крила, висмикували по пір'їнці, 
роблячи собі боляче, дощовий черв'як 
зжер власного хвоста, гадюка вжалила сама 
себе, оса зламала собі жало об камінь —  
кожне створіння поверталося проти себе, 
іній на камінні взявся кригою, лишайники 
обернулися на каміння, а каміння —  на мох, 
сухе листя стало землею, густа тверда жи
виця безжально вбивала дерева. І людина
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запекло рушила проти саба, маючи обидві 
руки озброєні шпагами.

Знову П'єтрокіодо виявився справдешнім 
майстром: ніжки циркуля окреслювали на 
леваді рівні кола: фехтувальники кидалися 
в атаку, відскакували й наступали твердо, 
відбивалися й ухилялися. Однак не торка
лися одне одного. При кожному випаді 
вістря шпаги, здавалося, непомильно влуча
ло в розмаяний плащ противника, обидва 
вперто напирали в той бік, де нічого не 
було, себто туди, де він сам, наступаючи, 
мав би бути. Безперечно, коли б у двобої 
замість кожної половини фехтувальника 
був цілий, вони завдали б один одному 
силу ран. Лихий бився з лютою запеклістю, 
проте йому ніяк не щастило скерувати 
зброю туди, де його ворог був насправді. 
Добрий виявляв поправну майстерність 
шульги, але однаково не осягнув нічого, 
окрім що порізав на шматки плаща вікон
тові.

Певної хвилі держак зіткнувся з держа
ком—  ніжки циркуля стирчали в землі, як 
зуб'я борони. Лихий одірвався раптовим 
скоком, утратив рівновагу й, лежачи вже 
мало не на землі, все-таки здолав вимірити 
страшний удар —  властиво, не в тіло супро
тивника, але теж обік: удар рівнолеглий
лінії, на якій уривалося тіло Доброго, і так 
близько, що в першу хвилю не зрозуміти 
було, чи доткнувся він лівої, чи правої 
сторони тієї лінії. Але одразу ж ми побачи
ли, що тіло під плащем червоніє кров'ю від 
маківки голови аж до насаду ноги і годі 
було ще сумніватися. Добрий осунувся до
долу, але, падаючи, останнім замахом, ши
роким і немовбито жалісливим, черкнув 
лезом своєї шпаги по самому краю тіла 
супротивника від голови аж до низу живо
та, саме поміж місцем, де тіла Лихого вже 
не було, і місцем, в якому воно починало
ся. Тіло Лихого враз бризнуло кров'ю на 
всьому протязі старої близни, вістря обох 
шпаг перетяли усі кінці жил і відкрили 
обабіч рану, що їх колись розділила. Нині 
вони обоє лежали на траві, а їхня кров, що 
була колись спільною, знову мішалася, 
зрошуючи луки.

Поглинуті тим страшним видовиськом, ми 
не звернули уваги на Трелоні. Раптом я по
стеріг, що доктор скаче з радощів на своїх 
тонких ніжках польового коника, плескає 
ручками й викрикує:

—  Врятований! Дозвольте тепер узятися 
мені!

Півгодини опісля ми несли на ношах до 
замка тільки одного пораненого. Лихий і 
Добрий були стулені між собою, тісно за
винеш бандажами. Доктор старанно позши
вав нутрощі й артерії одної й другої поло
вини, потім зужив десь із кілометр банда

жу, замотуючи їх так тісно, Що вони здава
лися не стільки одним пораненим, скільки 
набальзамованою стародавньою мумією.

Дні і ночі дядько перебував між життям 
і смертю. Одного ранку, вдивляючись в 
обличчя, серединою якого пробігала тонка 
червона лінія від чола до підборіддя й далі 
вздовж шиї, мамка Себастяна прошепотіла:

— ? Ворушиться.
Справді, через лице мого дядька перебіг 

трепет, і доктор заплакав з радощів, бача
чи, що трепет той переходить з одної щоки 
на другу.

Нарешті поранений розплющив очі, роз
тулив губи. Спершу вираз на його лиці був 
дивний: одне око дивилося грізно, друге 
лагідно, один бік чола був зморщений і по
нурий, другий гладенький і лагідний, одна 
половина уст усміхалася, а друга скреготіла 
зубами. Але потроху симетрія поверну
лася..

Доктор Трелоні сказав:
—  Видужав.
А Памела вигукнула:
—  Нарешті я матиму чоловіка з усім, що 

треба!

Так мій дядько Медардо став знову цілою 
людиною, ані лихим, ані добрим, мішани
ною лихого й доброго, себто, як поглянути, 
не дуже різнився від того, яким був, перш 
ніж його розполовинено. Але він мав нині 
досвід обох своїх половин, наново стопле
них разом, тим-то, певно, був тепер вельми 
мудрий. Отож він жив щасно, мав багато 
дітей і врядував добре й справедливо. У 
нашому житті також зайшли змінй на кра
ще. Можливо, ми сподівалися, що, скоро 
віконт знову цілий, настане доба якогось 
казкового щастя. Проте, певна річ, цілого 
віконта ще не досить, аби світ став раптом 
бездоганний.

Тепер П'єтрокіодо не будував уже шибе
ниць, а тільки млини, Трелоні покинув об
лудні вогники, щоб зайнятися корем та бе
шихою. Я ж почувався щораз смутніше, й 
щораз більше мені чогось хибувало. Буває, 
що людина чує себе непевно, а попросту 
вона тільки молода.

Я стояв уже на порозі юнацьких літ, а 
все ще любив ховатися посеред коріння 
великих лісових дерев й оповідати собі 
історії. Соснова глиця оберталася в лицаря, 
в даму чи блазня; я її ворушив, вдивлявся 
в неї і снував у думці безконечні історії. 
Зрештою мене огортав сором через таку 
дитинність, я підхоплювався й тікав.

Та прийшов день, коли мене покинув на
віть доктор Трелоні. Одного ранку до на
шої затоки приплив флот, оздоблений пра
порами, корогвами, англійськими стягами, 
і став на рейді. Ціла Терральба вибігла на
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узбережжя дивилися, і тільки я один про 
теє не відав. На щоглах і реях кораблів 
роїлося від матросів, котрі показували зда
леку ананаси і черепах і розгортали аркуші 
паперу з виписаними на них англійськими 
та латинськими приповідками. Стоячи на 
капітанському містку в колі старшин у три
кутних капелюхах і перуках, капітан Кук 
обсервував берег у прозірну трубу і, як 
тільки вгледів у тлумі доктора Трелоні, зве
лів передати йому прапорцями наказ: 
«Прошу прибути на борт, докторе, будемо 
далі гуляти в очко».

Доктор попрощався з усіма в Терральбі 
й покинув суходіл. Моряки затягли гімн: «.О

Австраліє!», і доктора витяти на борт, 
верхи на барилі вина канкароне. Зараз по 
тому кораблі підняли котвицю.

І тільки я один нічого того не бачив. Си
дів укритий в лісі й оповідав собі байки. 
Коли довідався, було вже запізно. Я побіг 
на берег, гукаючи:

—  Докторе! Докторе Трелоні! Візьміть 
мене з собою! Не можете ж ви мене тут 
покинути, докторе!

Та кораблі вже зникли за обрієм, і я зо
стався тут, у нашому світі відповідальності 
й облудних вогників.

З  Італійської переклав 
Анатоль ПЕРЕПАДЯ

ФІЛОСОФСЬКА КАЗКА
Кому з нас не доводилося чути 

або промовляти слова: «Не розпо
відай мені казок, я вже вийшов з 
цього віку». Як і більшість стере
отипних штампів, цей також поз
бавлений реального змісту. Та й 
дійсно, в якому віці людина пере
стає сприймати казку, коли вона 
їй потрібна, а коли — ні?

Звичайно, зустріч з Івасиком- 
Телесиком, Червоною Шапочкою 
або Колобком захоплює у віці від 
трьох до п’яти, але й зовсім дорос
лі люди схвильовано стежать за 
пригодами принцеси й свинопаса* 
які перекочували з дитячої казки 
Андерсена в дуже серйозну п’єсу 
Євгена Шварца. Просто для кож
ного віку існують свої казки, чи, 
точніше, свої форми казки.

У казки є багато важливих яко
стей і властивостей, з цим словом 
дуже добре сполучається багато 
епітетів. Нам хотілося б з усіх об
рати два — чарівна й мудра або 
фантастична й повчальна. Казка 
може бути добра або зла, наївна 
або хитра, навіть прогресивна або 
реакційна, але в ній обов'язково 
повинна жити фантазія й повчан
ня, чарування й моральний урок.

Століттями відшліфовувалися 
класичні сюжети народних казок, 
визрівали образи-типи героїв і 
лиходіїв, все те барвисте, дивне, 
веселе, страшне, поетичне і забав
не, що живе в світі казки. Світі, 
котрий так незвичайно відбиває ре
альну дійсність з її проблемами й 
конфліктами, характерами й при
страстями. Літературна, авторська 
казка існувала й існує поруч з 
фольклорною. Часто вона складні
ша, примхливіша за народну, поз
бавлена її наївності, не так ясно 
й суворо зберігає її жанрову чис
тоту. її ідейний світ багатший, а 
мораль не така проста, як у казці 
фольклорній. Та якою б складною,

заплутаною, населеною образами 
страхітливими або рафіновано хи
мерними не була літературна каз
ка, вона завжди пов’язана з каз
кою народною (хоч цей зв'язок мо
же бути часом невловимий і тон
кий). Вона обов’язково будується 
за головними законами жанру, — 
повинна відбивати через фантас
тику реальне життя, розкривати 
через дивне принципи, які руха
ють буденним, вчити і повчати.

В сучасному літературознавстві 
й естетиці дуже популярний тер
мін «учуднення». Та за багато 
століть до виникнення цього тер
міну саме казка довела плідність 
цього прийому. Коли звичайне, 
природне, те, що здається нормою, 
чимсь сталим і незмінним, постає 
в новому, дивному, навіть три
вожному вигляді, в незнаному до
сі ракурсі, то воно викликає сві
жий інтерес, примушує замисли
тись, побачити за давно знайомим 
приховану справжню суть.

В різні епохи різні причини спри
яли розквітові літературної казки 
як жанру. Найчастіше це був ком
плекс причин. Наприклад, за ча
сів романтизму захоплення націо
нальною народною творчістю, ба
жання відірватися від вульгарної 
прози життя й поринути в світ пре
красної мрії, прагнення передати 
складний внутрішній світ бентеж
ної, розгубленої людини буржуаз
ного суспільства, яка втратила 
природну цілісність, — все це і 
багато іншого спричинилося до 
народження чудових казок Гоф
мана та Шаміссо. Необхідність 
вдаватися до езопової мови, вмін
ня бачити потворне в житті у са
тирично-гротескних образах спри
яли створенню неповторних казок 
Салтикова-Щедріна. Прагнення 
примусити читача й глядача дума
ти і робити висновки, бачити в

повсякденному його трагізм вело 
Бертольта Брехта до широкого 
застосування прийому «учуднен
ня», до використання казкових 
сюжетів. Жанр казки близький до 
жанру притчи, алегорії. Іноді (як 
у біблійних притчах) їх важко 
розрізнити. Відомо, як охоче звер
таються до притчі прозаїки й дра
матурги в наші дні.

Аналізуючи причини, які викли
кають до життя літературну каз
ку, треба обов'язково назвати ще 
одну, а саме — здібності або, кра
ще сказати, особливий талант каз
каря, дар бачити фантастичне, 
гротескне, казкове в реальному, 
вміння перевести навіть найбаналь- 
ніші явища дійсності в план яск
равої художньої вигадки.

Серед сучасних зарубіжних ав
торів цей талант мають і два іта
лійці — Джанні Родарі та Італо, 
Кальвіно. Творчість другого із зга
даних письменників і цікавить нас 
у зв'язку з друкованою в цьоіяу 
номері «Всесвіту» повістю «Розпо
ловинений віконт». Творчість Іта
ло Кальвіно відома радянським 
читачам У 1964 році вийшла його 
книга «Кіт і поліцай» — збірка- 
оповідань різних років. Окремим 
виданням з’явився роман «Барон 
на дереві». В журналі «Иностран
ная литература»’друкувалися опо
відання письменника. Нарешті, 
«Всесвіт» в останньому номері за 
1965 рік вмістив повість Каль
віно «Важкий день» і статтю літе
ратурознавця Д. Затонського про 
творчість письменника.

Інтерес до творчості Італо Каль
віно в нашій країні цілком зрозу
мілий і закономірний. І життєвий 
досвід, і літературна діяльність 
Кальвіно зв'язані з трудовою Іта
лією. Учасник антифашистського 
руху Опору в роки другої світової 
війни, він почав свій літературний.
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шлях повістю про ЖЙГГЯ і бороть- 
бу партизанів «Стежка до павучих 
гнізд» (1947). Герої більшості тво
рів письменника — прості люди 
його країни. В цьому він близький 
до інших прогресивних італійських 
митців. Але, як кожний великий і 
оригінальний художник, Кальвіно 
має свої, дуже своєрідні риси, що 
відрізняють його від усіх інших. 
Передусім це його поетична фанта
зія, забарвлена лірикою й гумо
ром. Це той самий дар казкаря, 
про який вже згадувалося вище. 
Не випадково саме Кальвіно взяв
ся за дуже, важке й відповідальне 
завдання: зібрав, обробив, пере
клав сучасною літературною мо
вою кілька сотень народних казок. 
Італійський критик Карло Саліна- 
рі писав: «Кальвіно виявився пись
менником найбільш підхожим для 
здійснення цього завдання... тому 
шо він поєднує в собі талант опо
відача, серйозність критика і до
питливість дослідника». Том «Іта
лійських народних казок» викли
кав загальне схвалення, найвищу 
оцінку в критиків. «Це прекрасна 
книга, якій судилося ввійти в іс
торію італійської літератури». — 
писав Салінарі.

Інтерес Італо Кальвіно до жан
ру казки знайшов своє продовжен
ня у власних його творах — опо
віданнях, повістях І навіть романі. 
В багатьох цілком реалістичних 
оповіданнях Кальвіно органічно 
живуть елементи казки —■■ скажі
мо особливо свіже світосприйман
ня дитини, в якому переплітають
ся реальність і фантазія або фоль
клорний образ героя, що якимись 
своїми рисами нагадує персонажів 
народної казки. Є у Кальвіно і та
кі твори, де фантастичне, казкове 
відіграє провідну роль. Це пере
дусім трилогія «Наші предки», до 
якої, крім «Розполовиненого вікон
та», належать ще «Барон на дере
ві» і «Рицар, якого не існувало». 
Критики визначають жанр цих тво
рів, як щось середнє між філо
софськими казками й історичними 
романами. Мабуть, для «Розполо
виненого віконта» точнішим буде 
перше визначення. Тому що істо
ризм цієї повісті більш ніж сум
нівний. Автор легко й насмішкува
то руйнує.будь-яку історичну прав
доподібність. У нього війна з тур
ками на чеських землях, котру 
умовно можна було б віднести до 
16—17 століття, недбало сусідить 
у часі із подорожами капітана Ку- 
ка (1728— 1779) і т. п. Окремі істо
ричні факти, такі, як епідемії 
чуми, що спустошували Європу, 
релігійні переслідування гугенотів, 
тиранічна влада середньовічних 
феодалів тощо утворюють позаіс- 
торичну картину суспільства, яке 
можна було б назвати моделлю 
несправедливого, експлуататорсь
кого суспільства взагалі. Правдо
подібність подробиць при умовнос
ті історичної картини така ж сама, 
як у ^сі^андіді» Врльтеда-^ філо

софській повісті, з якою твір Італо 
Кальвіно має спільні риси. Причо
му схожість ця полягає не тільки 
в спробі по-філософському осмис
лити якісь важливі аспекти дій
сності, а й у певній жорсткості 
логіки, у відвертій повчальності, 
ущипливому комізмі. Таким чи
ном, на наш погляд, історія роз
половиненого віконта — це філо
софська повіоть-казка.

Казка тому, що її основна- сю
жетна пружина фантастична й не
реальна. Не може ж насправді жи
ти, кохати, капостити й стражда
ти половина людини, все одно яка, 
ліва — та, що із серцем, або пра
ва — без нього. Казка і тому, що 
в художній будові цього твору так 
багато специфічних для цього жан
ру прийомів і засобів. Із самого 
початку повісті ми потрапляємо в 
світ, де реальне співіснує з фанта
стичним і гротескним. Тут варто
вий так довго стоїть на посту, що 
вкривається мохом з північного 
боку і може пустити коріння, як 
дерево. Гармаші варять юшку з 
ріпи на розжарених від постійної 
стрілянини бронзових цівках мор
тир. Солдатські повії такі брудні, 
що в їх одежі гніздяться навіть 
скорпіони та ящірки. Похмура 
картина спустошеної війною краї
ни стає ще жахливішою через те, 
що мирні птахи — лелеки та чап
лі — перетворюються' на огидних 
хижаків і жеруть людські' трупи.

Вже на перших сторінках вини
кає одна з важливих філософських 
тем повісті — засудження війни і 
ширше — засудження жорстокос
ті й насильства. Вона постає не 
тільки з картин страшних бойо
вищ, своєрідного апофеозу гвалтів- 
ної смерті, а й зі сцени засідання 
військової ради на чолі із цісарем, 
цих властолюбців, що бавляться у 
війну й мріють про нові завоюван
ня. Одним з мотивів цієї теми є 
розвінчання романтики війни, мо
лодецтва, гусарської відваги тощо, 
якими палає серце молодого ві
конта Медардо ді Терральба — го
ловного героя повісті.

На початку повісті автор кілька 
разів підкреслює головну рису ві
конта — його наївну, нічим не за
каламучену цільність. Його почут
тя імпульсивні, вчинки народжу
ються з поривань, добро і зло єди
ні в його емоційному «я». Світ 
здається йому щирим і цілісним, 
як він сам. Ворожий снаряд, що 
розриває героя навпіл, кладе край 
його примітивній цілісності. Ви
никає новий Медардо, трагічний і 
страшний у своїй роздвоєності. Пі
зніше, коли зла половина віконта 
починає своє самостійне існування, 
вона створює оригінальну філосо
фію життя: розполовинена, роздер
та людина, мовляв, розуміє речі, 
недоступні цілому мозку, і краса, 
мудрість та справедливість мі
стяться тільки в тому, що роздер
те. За словами самого Італо Каль- 
JBiH.O,. провідною. -ЛЄ3.0Ю іщго. повіс

ті і є оця роздвоєність особи, від
чуження людини від самої себе в 
сучасном\ буржуазному світі. І 
казкова фантастика потрібна пись
менникові для того, щоб наочно 
показати цю розірваність людської 
свідомості, її роз'єднаність, щоб 
зробити її, так би мовити, матері
алізованою.

Образ бентежної, роздвоєної лю
дини, душі, в якій непримиренно 
зіткнулися добро і зло, аж ніяк не 
новий в літературі. А в літератур
ній казці ми знаходимо його ще 
у німецьких романтиків, у трагіч
них двійниках Гофмана або лю
дині та її тіні Шаміссо. Нам зда
ється, що Італо Кальвіно навіть 
формально підкреслив спадкоєм
ний зв'язок свого героя з героями 
Гофмана. Не випадково віконт має 
ім'я Медардо — італійський варі
ант імені героя «Елексиру дияво
ла» Медарда. На світанку буржу
азного суспільства письменники- 
романтики вловили одну з суттє
вих рис, породжених у свідомості 
людини новими Капіталістичними 
відносинами.' Кальвіно — митець, 
що живе в світі старого, дряхлого 
капіталізму, продовжує й поглиб
лює тему, яка хвилювала його да
леких попередників. В цьому він 
близький до Брехта,, котрий так 
оригінально вирішує тему відчув 
женості в п'єсі «Добра людина з 
Сезуана», та й не лише до Брехта, 
бо ця проблема хвилює багатьох 
сучасних митців Заходу..

Сучасна філософська казка, або 
притча відзначається великою 
складністю, розгалуженістю, бага
тозначністю алегорій та символів, 
їй протипоказане лобове, однозна
чне тлумачення. Часто в цьому поч 
лягає її  велика позитивна якість. 
Багатозначному образу властиві 
виразність і місткість. В казці 
Кальвіно багато таких образів. Це 
не лише Медардо, в історії і 
двох втіленнях якого так багато 
підтексту і нюансів (ущербність і 
ворожість суспільству людини, яка 
втратила природну цілісність ду
ші і озлоблена внаслідок зіткнен
ня з жорстокістю і насильством 
на війні; людяність, відроджена 
любов'ю; безсилля абстрактного 
добра; небезпечність моралі все
прощення; антигуманність пури
танських чеснот тощо — все це 
пов’язане з образом розполовине
ного віконта), а й більшість інших 
персонажів та ситуацій. В кожно
му випадку прийом «учуднення» 
має прекрасний ефект. Він допо
магає нам в яскравому світлі каз
ково-неймовірного по-новому по
бачити той чи інший реальний ха
рактер, ту чи іншу життєву проб
лему. Історія чудового майстра 
П'єтрокіодо, який з такою видум
кою, так віртуозно й технічно до
вершено будує на замовлення ві
конта шибениці для селян, зразу ж 
викликає багато асоціацій. Це 
думки про талант винахідника, 
вченого, поставлений на службу
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знищення, а ке творення, про від
повідальність науковців за те, які 
наслідки матимуть для людства 
їхні наукові відкриття.

Розповідь про селище гугенотів 
Коль-Джербідо наводить на роз
думи про фанатизм і догматизм, 
про релігію взагалі, про справжню 
доброту, людяність і моральність. 
Автор немовби навмисно заплутує 
читача, підкреслюючи поодино
кість даного випадку, змальовує 
боротьбу гугенотів Коль-Джербідо 
з католицьким оточенням тощо. Та 
нетолерантність, догматизм і схо
ластика у мисленні, чіпляння за 
віджилі форми, розрив між запо
віддю й життєвою практикою при
таманні не лише протестантській 
релігії, а кожному віровченню. І 
похмурі селяни-гугеноти, керовані 
фанатичним Езекиїлом, стають 
гротескним уособленням людей, 
обплутаних тенетами релігії. І лі
кар Трелоні, який замість зціляти 
хворих, ганяється за облудними 
вогниками, збирає блимавок на 
цвинтарі — це казковий варіант 
кабінетного вченого, далекого від 
життя та його турбот. Так само 
як цинічний музика Галатео із 
селища лепрявих, кожен з цих пер
сонажів є то досить прозора, то 
ускладнена метафора реального 
людського типу, реальної проб
леми.

Однак багатозначність образу 
може призвести до цілком довіль
них і суперечливих тлумачень. По
дибуємо таке і в повісті Кальвіно, 
де важко, скажімо, пояснити каз
кову алегорію притулку прокаже
них Пратофунго. Можливо, автор 
мав на увазі представників сучас
ної буржуазної інтелігенції, хво
рих на зневіру та індивідуалізм, 
замкнених у своєму егоїзмі та сно

бізмі. Або буржуазне мистецтво з 
його витонченим еротизмом і амо
ральністю, глибокою прірвою від
різане від народу. Можливо, що 
так. А може, й ні. Розпливчастість, 
туманність алегорії перетворює її 
на шифр, до якого читач не має 
ключа.

Найближчими до казкової на
родної традиції видаються нам три 
персонажі повісті. Це маленький 
небіж віконта, що розповідає хи
мерну історію свого дядька, стара 
мамка Себастяна й життєрадісна 
дівчина Памела. Маленький родич 
Медардо вносить у розповідь свою 
безпосередність, щирість і наїв
ність. Це та незіпсована ще жит
тям людина, яка своїм свіжим 
оком бачить речі в їхньому первіс
ному чіткому вигляді, людина чес
на й щира, яку ми вже багато ра
зів зустрічали у філософській каз
ці. Ми зустрічали її в образі дити
ни або чужинця з далеких країн, 
в особі простака чи блазня. Все 
найбільш здорове, життєздатне й 
життєлюбне зосереджено в поста
тях двох жінок. Якимись рисочка
ми Себастяна нагадує добру чак
лунку, а ще більше в ній від нез
ламної в біді, відданої близьким і 
вимогливої в своїй материнській 
доброті жінки з народу. І в Паме- 
лі з її милою легковажністю, лю
бов'ю до всього живого, кмітли
вістю і почуттям власної гідності 
привабливо поєдналися казкові і 
реальні риси. Як справжня лісова 
мавка розуміє вона мову дерев і 
тварин, і як тямуща сільська дів
чина добре знається на маленьких 
пристрастях і гріхах. Невипадково 
саме в цю просту і близьку до при
роди дівчину палко закохуються 
обидві половини віконта ді Тер- 
ральби.

У казки Італо Кальвіно багато 
позитивних якостей. Вона має ці
кавий і стрункий сюжет, збагаче
ний блискучою вигадкою. Яскраві 
і не по-казковому тонкі психоло
гічні характеристики персонажів. 
Високою поетичністю позначені 
описи природи. Нарешті, приваб
лює дотепність автора, його ви
тончена іронія. Імпонує його сати
рична нещадність до суспільного 
зла, до людських пороків.

Ми вже зазначили, що кожна 
казка має мораль. Є вона і у філо
софській казці-повісті італійсько
го письменника. Це думка про зло, 
яке несе з собою народжена в бур
жуазному світі розірваність люд
ської свідомості, відчуження лю
дини, І про те, що людина мусить 
бути духовно цілісна. Проте у 
читача залишається якесь почуття 
невдоволеності. Може, тому, що 
висновки могли б бути енергійніші. 
Може, тому, що нема в казці 
Кальвіно того образу позитивного 
героя, рицаря без страху й докору, 
борця, який перемагає зло, що міг 
би зробити життя в Терральбі по- 
справжньому щасливим. А втім, 
це була б уже зовсім інша казка.

І це дуже добре розуміє й сам 
автор. Недарма оповідач історії 
про віконта Медардо, його небіж, 
так хотів би покинути Терральбу 
на чарівному кораблі капітана Ку- 
ка. І казка закінчується не щасли
вим фіналом, а сумними словами 
хлопчика: «Докторе! Докторе Тре
лоні! Візьміть мене з собою! Не 
можете ж ви мене тут покинути, 
докторе!

Та кораблі вже зникли за об
рієм, і я зостався тут, у нашому 
світі відповідальності й облудних
ВОГНИКІВ».

Кіра Ш АХОВА

Я Я
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які він дістав від авторитетних ан
глійських фірм. Це пояснення ціл
ком заспокоїло недовірливих чи
новників з англійських фінансових 
відомств.

Еміль Савундра жив світським 
життям, захоплювався спортом. 
Всі вважали його справді замож
ним джентльменом, поки раптом 
не стало відомо, що цінні папери в 
його сейфі, на які він посилався—  
звичайнісінька фальсифікація. Ко
ли ця звістка розповсюдилася, 
Савундри вже не було в Лондоні: 
він встиг виїхати до Швейцарії...

1951 року, коли йому було тіль- 
Еміль Савундра. яи 28 років, Еміль Савундра по-

400 тисяч англійських власників 
автомобілів змушені були укласти 
нові страхові угоди. Солідне стра
хове агентство, якому всі віддава
ли перевагу, раптом припинило 
виплату відшкодувань, оголосив
ши себе банкротом. І все —  через 
сорокарічного цейлонця доктора 
Еміля Савундру, якого англійська 
преса з ледь прихованим подивом 
назвала «чарівником».

Як відомо, в Англії страхові вне
ски надзвичайно високі. Це пояс
нюється великою кількістю нещас
них випадків і значними сумами 
відшкодувань. і ось у 1963 році 
Еміль Савундра заснував у Англії 
страхове товариство «Ф А М » (по
жежі, автомобілі, мореплавство), 
знизивши страхові внески наполо
вину. Звичайно, власники автомо
білів поспішили застрахуватися у 
«Ф А М », і незабаром це товари
ство мало найбільше клієнтів.

Капітали «Ф А М » швидко зро
стали, і Савундра добре знав, як 
ними скористатися. Разом з гене
ральним директором «Ф А М », сво
їм приятелем Стюартом Уокером, 
він заснував у князівстві Ліхтен
штейн так званий «Торговий і фі
нансовий трест». В Англії про це 
ніхто не знав, оскільки закони Ліх
тенштейну забезпечують збере
ження ділових таємниць. І ось но
вії й «трест» «позичив» Савундрі 
кілька мільйонів доларів строком 
на двадцять років під три процен
ти річних...

Англійські власті спочатку диву
валися: як може це нове страхове 
товариство з такими низькими 
внесками покривати видатки на 
відшкодування? Але Савундра по
яснював, що в його сейфі Ha" всяк 
випадок є позики на значну суму,

вернувся на батьківщину, на Цей
лон, після мандрів по Європі, з 
валізою, у якій було 235 тисяч 
американських доларів. Ці гроші 
становили його частку заробітку 
на одній афері, здійсненій спільно 
з португальськими митниками. Це 
стало професією Савундри— всту
пати в шахрайські стосунки з мит
ними та іншими чиновниками Пор
тугалії, Іспанії, Швейцарії і навіть 
Англії, розробляючи плани напів- 
фантастичних афер.

Через чотири роки він одержав 
від португальської казни два з по
ловиною мільйони швейцарськими 
франками нібито на сплату за пе
ревезення суднами великих ванта
жів рису в порт Мармугао на ос
трові Тімор, який належить Порту
галії. Вже після того, як Савундра 
поклав ці гроші в кишеню, вияви
лося, що в природі не існує ні то
го рису, ні самого порту Марму
гао...

В 1958 році цейлонський комбі
натор прибув у столицю Гани Ак
кру і поселився в розкішному го
телі «Амбасадор». Діючи від імені 
якихось відомих європейських 
фірм, він відкрив тут їхні пред
ставництва. Згодом ця нова діяль
ність Савундри виявилася шахрай
ством, але він встиг уже додати до 
своїх капіталів нову чималеньку 
суму і вчасно втекти з Африки. 
Нині, за повідомленнями преси, 
Савундра «лікує своє хворе сер
це». Шахрай залишився недотор
каним для властей і поліції тих 
країн, де він діяв. Тут добре розу
міють, що суд над Савундрою був 
би пов'язаний з такими викриття
ми корупції і продажництва дер
жавних чиновників, що вважають 
за краще не зачіпати «фінансово
го шахрая».

ОПЕРАТИВНІСТЬ. Анг
лійська палата громад ска
сувала закон, виданий тут 
ще в 1677 році. За цим за
коном, усі особи, які займа- • 
ються передбаченням пого- \ 
ди, караються смертю і ма- ‘ 
ють бути спалені на вог
нищі. Формально закон 
діяв і нині, оскільки ніхто 
його не скасовував.

Як повідомляють газети, 
востаннє в такий спосіб бу
ло покарано одного англій
ця у  1703 році.

ПІДВИЩИЛИ... Ще не
давно на кладовищі в Ор
леані можна було прочита
ти на одному надгробному 
камені такий сумний напис: 
«Тут спочиває Жюльєтта Ле
гран, дружина бухгалтера». 
Але згодом, коли мосьє 
Леграна підвищили на 
службі, він вирішив, що 
частка його величчя повин
на належати і покійній дру
жині. І тому змінив напис 
на пам’ятнику на новий: 
«Тут спочиває Жюльєтта Ле- 
гран, дружина старшого 
бухгалтера».

І ВІН ТАКОЖ! Недавно в 
одній копенгагенській газеті 
з'явилося оголошення такого 
змісту: «Загублено низку
ключів. Прошу повернути за 
нагороду в бюро знахідок». 
Як з’ясувалося, загубив клю
чі сам директор бюро знахі
док.

КОМЕРЦІЙНА ВИНА
ХІДЛИВІСТЬ. Одного дня і 
у вітрині великого універма
гу на Гінзі (головна вулиця 
японської столиці) з'явили
ся красиві жіночі капелюш
ки, прикрашені штучними 
мімозами. Розкупили цю но- 
винку дуже швидко. Тільки 
прийшовши додому і розгле
дівши свою покупку ЯК СЛІД, 
щасливі власниці капелюш- і 
КІВ ПОМІТИЛИ, ЩО ЦІ моделі І 
були спочатку зроблені як ( 
абажури для настільних 
ламп.
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Як йому спало на думку набути 
такого екзотичного фаху?

—  Все було дуже просто, —  
розповідає Ф редді Болер, —  я 
здавна цікавився джунглями, тро
пічними річками і... всіма трудно
щами, які тут неминучі. Потім зав
дання конкретизувалося. Моїм 
противником став непереможений 
досі диявол, пережиток доісторич
ного періоду: крокодил. І мені не 
залишалося нічого іншого, як ство
рити цю свою професію.

Знаряддя праці й техніка полю
вання?

Вирушаючи у дорогу, команда 
Фредді Болера запасається паль
ним, олією, сіллю, ліхтарями, лам
пами, боєприпасами і, звичайно, 
зброєю та човном-пірогою з під
вісним мотором.

Полюють вночі. Яскравий про
мінь світла намацує очі крокоди
ла, і, коли до нього залишається 
не більше двох метрів, мисливець 
стріляє, намагаючись влучити у че
реп. Чому така мала відстань? То-

Фредді Болер і його МУ- *4° інакше здобич втече: «дия- 
команда. вол» має звичку у момент постр»-

та, то на відповідь розраховувати 
аж ніяк не доводиться... За визнан
ням самого Болера, інколи легше 
витримати двобій з крокодилом, 
ніж перебороти свою самотність, 
бодай хвилинний відчай.

лу лягати на дно. Найбільш небез
печний етап полювання починаєть
ся відразу ж після пострілу. Ф ред
ді Болер лізе у воду, щоб розпо-

Нічне полювання.

Тридцятичотирирічний швейца
рець Фредді Болер тривалий час 
жив у Конго. Саме тут він почав 
полювати на крокодилів і зробив
ся єдиним сучасним професійним 
мисливцем такого роду. На його 
рахунку вже близько чотирьох ти
сяч трофеїв?

Під час своїх експедицій Болер 
заглиблювався у джунглі на сім
сот, навіть тисячу кілометрів і про
тягом багатьох місяців мандрував 
вздовж найбезлюдніших річок, 
оселяючись щоразу на новому міс
ці, але завжди в сусідстві з москі
тами й анофелесами —  перенощи- 
ками малярії. Ніяких харчів, крім 
рису й крокодилячого м’яса. Ні
якого товариства, крім шістьох 
конголезців —  необхідних поміч
ників у роботі. А коли ненароком 
і трапиться нагода надіслати лис-
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Трофеї одного полюван
ня.

чати добрячу бійку з пораненою 
твариною —  інколи це справжні
сінький «кулачний» бій. Крокодил

«провокує» атаку і ніколи не при
пиняє ЇЇ самохіть.

Кожна нічна вилазка приносила 
Болеру від 20 до 40 трофеїв і... 
стільки ж захоплюючих історій. 
Мисливець зібрав їх у книжку, яку 
назвав «Крокодиляче пекло».

Гігантського крокодила 
вагою в шістсот кілогра
мів було переможено піс
ля п’ятигодинної бороть

би.

«СІКАЧАЇ». Як повідом
ляє французький тижневик 
«Експрес», великі японські 
міста «починають ховатися 
під землю». В Токіо, Кобе, 
Осака та інших великих міс
тах існує вже 25 «сікачаї»— 
підземних комплексів з тор
говельними та розважальни
ми закладами (крамницями, 
банками, ресторанами, кіно
театрами тощо). Кожен та
кий комплекс обслуговує 
щодня близько* півмільйона 
осіб, а в місті Осака — на
віть 800 тисяч.

Ховатися під землю япон
ців примушують брудне по
вітря великих міст, брак 
вільного місця й надзвичай
но висока ціна на будівель
ні ділянки.

СЕЗАМЕ, ВІДЧИНИСЯ! 
В оригінальний спосіб утек
ли з в'язниці міста Дойлс- 
тауна (США) три рецидивіс
ти: невідомо як вони вибра
лись із своєї камери, але пі
дійшли до головної брами й 
сказали вартовому: «Відчи
няй браму, бо ми виходи
мо». І вартовий відчинив...

ВІСКІ В КОВАЛЯ. 
Французькі майстри по ре
монту друкарських маши
нок видруковують на кож
ній полагодженій машинці 
речення: «Можеш прислати 
мені віскі, яке я пив у кова
ля». Що ж до їхніх англій
ських колег, то вони друку
ють таке: «Прудкий брунат
ний лис мчить перед ліни
вим собакою».

Ці речення, написані 
французькою й англійською 
мовою, містять усі літери 
їхніх абеток. У такий спосіб 
і перевіряється справність 
машинки.

ПЕРЕСТОРОГА. На одно
му з альпійських шосе в 
Австрії встановлено вели
кий щит з написом для пі
ших туристів: «Увага! Існу
ють тільки два види пішохо
дів: обережні й мертві».
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Симеон Руєакієв —  професор Софійського 
університету, ві^Ьмий болгарський літературо
знавець і критик, автор численних праць про 
зв’язки болгарської літератури з літературами 
російського' ї українського народів, зокрема ав
тор відомої монографії «Тарас Шевченко і бол
гарська література», що має вийти в перекладі на 
українську мову у видавництві «Наукова думка». 
Ми подаємо в скороченому вигляді його рецен
зію на книгу лауреата Ленінської премії Є. С. 
Шабліовського «Шляхами єднання», вміщену в 
журналі «Език и литература» Ns 8 за 1965 р.

ПЛІД ВЕЛИКОЇ ЛЮБОВІ

«Шляхами єднання» — ці
кава літературознавча пра
ця лауреата Ленінської пре
мії Є. С. Шабліовського. Це 
плід великої любові автора 
до своєї батьківщини, до 
рідної культури і літерату
ри. Задум книги дуже ціка
вий. Він втілений в окремих 
синтетичних етюдах, які 
охоплюють основні фази іс
торичного і літературного 
розвитку України до наших 
днів.

У першому розділі своєї 
праці автор шукає історичні 
корені духовної культури 
українського народу в добі 
Київської Русі, показує, як 
згодом дружба між трьома 
братніми слов’янськими на
родами — російським, укра
їнським і білоруським — 
стає важливим чинником в 
їх історичному житті протя
гом століть.

Простежуючи шляхи дав
ньої української духовної 
культури, автор досліджен
ня підкреслює думку, що 
сповнена драматизму істо
рія України знайшла глибо
ке художнє втілення в укра
їнському фольклорі. Народ
на пісня зберегла яскраві 
поетичні спогади про іето-

С. Р У С А К !  Є В

ричні події, про тяжкі на
родні страждання, про ве
личні моменти визвольної 
боротьби. Автор підкреслює 
важливу думку: в боротьбі 
проти ворогів поступово на
роджувалася народна само
свідомість. В боротьбі про
ти кріпосницького і націо
нального гніту український 
народ, на думку дослідника, 
виховував свою національну 
військову силу — козацтво. 
В середині XVI століття ко
зацтво створює свій центр— 
Запорозьку Січ, яка відігра
ла прогресивну роль в істо
рії українського народу. За
порозьке козацтво давало 
народові вірних і сміливих 
вождів, виховувало в своє
му середовищі благородство 
і героїзм, безмежну відда
ність батьківщині.

В своєму дослідженні 
Шабліовський показує, як 
пафос боротьби і творча 
фантазія народу породили 
своєрідний, оригінальний, 
самобутній і високопоетич- 
ний жанр українських дум 
та історичних пісень взага

лі. Автор цієї праці вислов
лює ряд цінних міркувань 
про характер української 
народної творчості як ху
дожнього відображення 
тяжкого і героїчного життя 
народу. Аналізуючи харак
терні народні історичні піс
ні, він дає нам уявлення про 
те, як складався українсь
кий національний характер, 
як формувалися головні йо
го особливості — волелюб
ність, хоробрість, ненависть 
до ворогів, незламність 
духу, гордість і твердість, 
вірність у дружбі, високе 
розуміння обов’язку перед 
народом, перед батьківщи
ною. Епос, як показав це в 
своїй інтерпретації Шаблі
овський, відбив глибоко й 
образно ці процеси в духов
ному житті народу. Автор 
розвиває правильну думку 
про те, що історичний епос 
відобразив не тільки бороть
бу козацтва проти інозем
них поневолювачів, але іі бо
ротьбу між бідними й бага
тими козаками. Народний 
співець, як слушно твердить 
дослідник, завжди .підкрес
лював свою відданість бід
ному, трудовому’ народові. 
Цікаво накреслює Шабліов-

100



ський образ кобзаря і вико
навця народних пісень. Це 
справжній трибун, хвилюю
чий поетичний голос народу. 
Цінні також міркування 
дослідника про національну 
і художню неповторність 
українського історичного 
епосу, про близькість укра
їнських історичних пісень до 
давньої героїчної поеми 
«Слово о полку Ігоревім», 
про внутрішній драматизм 
історичного епосу. Узагаль
нюючи свої роздуми, дослід
ник наводить прекрасну 
думку Довженка про те, що 
українська пісня — геніаль
на біографія українського 
народу.

Цікаві міркування ви
словлює Шабліовський і в 
зв’язку з полемічною літера
турою, що розвивалася в 
XVI—XVIII сторіччях. Ха
рактеризуючи цю літерату
ру, автор зазначає, що вона 
також є результатом бо
ротьби українського народу 
за суверенність, за створен
ня національної культури. 
Наголошуючи весь час на 
своєрідності української лі
тератури, автор дослідження 
підкреслює, як у цій бороть
бі українського народу на
роджується сатира, яка, зва
жаючи на особливі історич
ні умови, часто набирала 
характеру інвективи. На
лежне місце відводить тут 
автор Іванові Вишенсько- 
му — одному з найяскраві
ших представників полеміч
ної літератури. Вишенський 
в його інтерпретації — це 
великий публіцистичний та
лант, що бореться за свобо
ду українського народу, 
гостро нападає і викриває 
католицтво, ренегатів, воро
гів народу.

В другому розділі своєї 
книги Шабліовський роз
глядає українську літерату
ру і фольклор XVII—XVIII 
століття. Тут вихідна точ
ка — соціальні умови, в 
яких живе народ, історичні 
події, що залишили глибо
кий слід у народній свідо
мості.

У XVIII ст. фольклор від

биває невпинну героїчну бо
ротьбу народу проти кріпац
тва. Автор шукає відгомону 
народних повстань XVIII ст. 
в усній творчості. Особливо 
яскраво відбито в народно
му епосі Коліївщину, образи 
таких героїв, як Довбуш, 
гайдамаки. Дуже цікава ри
са характеризує в цей час 
українську народну твор
чість: виникнення гуморис
тичної і сатиричної пісні. 
На думку дослідника, ду
ховні сили народу знайшли 
в той час яскраве відобра
ження в бурлескно-травес
тійних віршах і в драмі. Тут 
ми бачимо нові прояви на
ціональної своєрідності. Го
ворячи про своєрідність ук
раїнської літератури того 
часу, Шабліовський приді
ляє багато уваги яскравій 
особі і глибоко оригінальній 
творчості мандрівного філо
софа, вченого, поета, просві- 
тителя-енциклопедиста Гри-1 
горія Сковороди — однієї з 
найцікавіших постатей у 
духовному житті України. 
Шабліовський розкриває 
духовний образ цього сина 
народу, пояснює його ідейні 
позиції, характер його пое
тичної творчості. Автор під
креслює активне ставлення 
Сковороди до великих соці
альних і національних проб
лем свого часу, доводить, 
що вся його творчість прой
нята духом демократизму.

З кінця XVIII і початку 
XIX століття в українській 
літературі починається но
вий період, викликаний під
несенням національно-виз
вольного руху, ширшим 
розгортанням літературного 
життя. В 1798 р. Іван Кот
ляревський видає свою зна
мениту травестійну поему 
«Енеїду», а згодом вихо
дить його дуже популярна 
«Наталка Полтавка». Шаб
ліовський розкриває народ
не коріння творчості Котля
ревського, його демокра
тизм, народну традицію 
(«старокозацький гумор») в 
«Енеїді», моральну силу і 
духовну красу народу, вті
лену в образі Наталки.

Так само глибоко визна
чає дослідник вклад у літе
ратуру Квітки-Основ’янен- 
ка, вказуючи на його націо
нальну своєрідність. На 
думку автора, в реалізмі 
цього письменника виступає 
вже критичне начало, його 
героєм є трудовий селянин, 
проста селянка. Він зазна
чає, що художня майстер
ність Квітки-Основ’яненка 
багато в чому грунтується 
на народній творчості.

Шабліовський розглядає 
національне відродження і 
в Західній Україні (Гали
чина, Буковина, Закарпат
тя) та його відображення в 
художній літературі.

Дуже важливе місце в за
гальній структурі рецензо
ваної праці займає розділ 
«Шевченко — основополож
ник нової української літе
ратури». Шевченкознавець, 
автор капітальних дослід
жень творчості геніального 
поета, Шабліовський з гли
бокою прозорливістю осмис
лює могутню і безсмертну 
справу Кобзаря, розкриває 
його неосяжне значення для 
української літератури. За 
словами Шабліовського, 
Шевченко ввійшов у неї, 
щоб відобразити з незви
чайною силою життя наро
ду, його нестримне прагнен
ня до волі і незалежнос
ті. Він підкреслює, що Шев
ченко увібрав у себе вели
чезне багатство народної 
творчості, створив винятко
вий і неповторний поетич
ний світ, зробив літературу 
активним учасником життя 
народу. Цілком правильно 
вказує автор на те, що на
родність у Шевченка є ви
разом боротьби за визво
лення, що поезія Шевчен
ка — це на той час найбіль
ша вершина героїзму наро
ду, його патріотичного па
фосу. Цікаві думки вислов
лює Шабліовський про ро
мантизм, про реалізм у 
творчості поета, про роль 
Шевченка як національного 
художника, про значення 
його естетичних концепцій.

У дальшому розділі своєї
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праці Шабліовфкий розгля
дає літературний процес піс
ля Шевченка, тобто в дру
гій половині XIX століття. В 
цьому великому і змістовно
му розділі книги автор під
креслює, між іншим, те, що 
відтепер українська літера
тура весь час продовжує і 
розвиває великі традиції ге
ніального Шевченка. Він 
переконливо, на конкретно
му матеріалі показує поступ 
української художньої літе
ратури в другій половині 
століття, оцінюючи вклад у 
літературу таких художни
ків слова, як С. Руданський, 
М. Вовчок, А. Свидницький, 
Л. Глібов, П. Мирний, 
Ю. Федькович, І. Манжура, 
М. Драгоманов, І. Нечуй- 
Левицький. Це, так би мови
ти, перша когорта, яка про
довжила славні Шевченкові 
традиції. І тут Шабліовсь- 
кий переконливо й цікаво пи
ше про те, як соки народ
ного життя живлять твор
чість цих письменників, що 
нового вносять вони в роз
виток жанрів, у способи ху
дожнього зображення. Шаб- 
ліовський розкриває вели
кий художній світ таких пи- 
сьменників-класиків, як Іван 
Франко, Леся Українка, Ми
хайло Коцюбинський, він 
черпає матеріал для своїх 
роздумів також у творах ці
лого ряду високоталанови
тих письменників, як 
М. Павлик, Осип Маковей, 
П. Грабовський, М. Черем
шина, В. Стефаник, Мих. 
Старицький та ін. Дослід
ник доходить висновку, що 
ці представники української 
художньої думки завоювали 
великі творчі висоти в рід
ній і в світовій літературі,

тому що були віддані наро
дові, тому що безкомпроміс
но показали життя народу, 
його прагнення до свободи 
й щастя.

Останній розділ праці 
Шабліовського — «Україн
ська радянська література в 
сузір’ї братніх літератур» — 
показує характерні особли
вості радянської українсь
кої літератури від Жовтне
вої революції до наших 
днів. Дослідник розкриває 
величезне значення Жовтне
вої революції для корінної 
перебудови життя на Укра
їні, він показує, як револю
ція розбудила енергію укра
їнського народу, який разом 
з іншими братніми народа
ми радянської сім’ї почав 
будувати нове соціалістич
не суспільство.

Автор зазначає, що тра
диції української літератур
ної класики підхопили перші 
поети-трибуни Радянської 
України — Павло Тичина, 
Василь Чумак, Володимир 
Сосюра, Василь Еллан, Іван 
Кулик, Микола Терещенко 
та інші. Ці піонери україн
ської радянської літератури 
стали виразниками героїч
ного пафосу революції, духу 
нової радянської епохи. І 
тут роздуми Шабліовського 
про шляхи радянської укра
їнської літератури, про її 
багатство спираються на 
творчість найкращих радян
ських українських письмен
ників і поетів різних періо
дів—М. Рильського, М. Ба
жана, Я. Галана, Ю. Смоли- 
ча, Ю. Яновського, О. Кор
нійчука, Л. Первомайського, 
О. Гончара, М. Стельмаха, 
А. Малишка, П. Воронька, 
Дм. Павличка та інших,

Дослідника цікавлять проб
леми традиції і новаторства, 
гуманізму й інтернаціона
лізму, нових естетичних від
криттів, зроблених україн
ськими радянськими пись
менниками. Аналіз і виснов
ки автора показують, як ук
раїнська радянська літера
тура зросла як література 
нового типу, що має вели
кий вплив на народ, як літе
ратура, що характеризуєть
ся глибокою відданістю 
справі соціалізму, комуніз
му і пролетарського інтер
націоналізму.

До основних висновків ав
тора треба віднести і тверд
ження, що українська літе
ратура сяє своїм світлом в 
прекрасному сузір’ї братніх 
радянських літератур і в 
цьому виявляються її сила, 
її неповторність.

Важко дати повне уяв
лення про складну пробле
матику праці Шабліовсько- 
го. Деякими своїми особли
востями вона сприймається 
як філософія літератури. Ав
тор висвітлює ряд важли
вих теоретичних проблем — 
про національне й інтерна
ціональне, про традиції та 
новаторство, про партійність 
у літературі, про гуманізм і 
патріотизм як провідні риси 
в національній літературі, 
про культурне співробітниц
тво між народами і т. ін.

Автор пристрасно і твор
чо захищає марксистсько- 
ленінські позиції в літерату
рі, в естетиці, весь час пока
зуючи всеперемагаючу силу 
і красу великого мистецтва.

Скорочений переклад 
з  болгарської
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СІЛЬСЬКА
ТРАГЕДІЯ

Старий вепр розпанахав Емброузові Бе
кетту живіт. Звір двічі різко й пронизливо ве
реснув, і все скінчилось... Це сталося на за
круті сирої, глинястої стежини у ту ж мить, 
коли відлуння останнього, вже непотрібного 
Бекеттового пострілу покотилося до вершин 
гір, що обступили долину.

Люди, що полювали з Бекеттом, оберну
лись і побачили тільки руду щетинисту спину 
звіра, який із швидкістю гарматного ядра 
мчав до рятівних бамбукових чагарів, що 
держать тебе в тенетах, ранять і дряпають, 
немов тисячі осколків скла, якщо ти люди
на, а не дикий кабан, за котрим полюють 
уже більше п'яти років і який засік за цей 
час чотирнадцять собак і ось допіру —  свою 
першу людину.

Ще здаля, коли вони бігли до Бекетта, 
перше, що впало їм в око, було його зміне
не, що й не впізнати, сіре, мов камінь, лице 
і темні дуги крові на вологій глині під дере
воподібною папороттю. Відтак Бекетт із 
стриманим, гортанним стогоном повалився 
на землю, дряпаючи її слабнучими пальця
ми, і розпластався, наче вогка ганчірка, на 
м'якому лісовому перегної.

Вони перев'язали його як уміли, заткнули 
рану клаптями своїх сорочок і носовичками. 
Одначе нічим не могли спинити густого по
току крові, що цебеніла із рваних ран. Нічим 
також не могли вони полегшити його страж
дання —  уривчасті лункі зойки не вщухали. 
Вони спорудили якусь подобу нош із двох 
гнучких гілок та своїх примітивних накидок- 
покривал (пончо) й понесли його по горах 
у село.

Стежинка була дуже вузька, а лісовий пе-
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регній од дощу став мокрий і слизький; і 
щоразу, коли вони підсковзувались, ноші 
струшувалися. Потім вони якось принатури- 
лись, і ранений більше не скрикував. Та неза
баром він застогнав, і вже стогнав без упи
ну, і з ррта йому повільно текла темна цівка 
крові. Це свідчило про те, що Емброуз Бе
кетт навряд чи прибуде додому живий.

І коли це стало цілком ясно, вони поста
новили послати вперед себе недоумкувато
го Джозефа, сина мас Кена, за лікарем та за 
священиком.

Джозеф був найблагуватіший ідіот з усіх, 
що будь-коли народжувались у селі. Він жив 
у світі напівусвідомлюваних фантазій і ней
мовірно заплутаних уявлень про життя. 
Дужий парубок, що міг порішити дорослу 
людину самими руками, він плакав від одно
го осудливого погляду дитини.

У Каюні діти не шпурляють камінцями в 
сільських дурників, вони тільки дражнять їх, 
і Джозеф, що любив очікувати на дітвору 
біля школи після уроків, «заховавшись» —  
припавши до землі між корінням величез
ного тутового дерева, ридав ридма, коли 
дітлахи, минаючи його, сердито запитували: 
«Агов, Джозефе!.. Ти що тут робиш?!»

Він нічого не міг навчитися, і найпростіші 
настанови він пам'ятав якусь хвилину, не 
більше, та й то тільки тоді, коли їх утовкма
чували йому в голову в буквальному розу
мінні слова, тобто супроводжували їх ля
панцями рукою по голові або по лобі.

Зате в горах він був незамінний.
—  Лікар! —  казав синові мас Кен, стукаю

чи кісточками пальців по пласкій, твердій 
плиті його лоба. —  Лікар! Ти зрозумів? —  
Він легенько стукнув його по лобі знову.—  
Скажи лікареві і скажи священикові, щоб 
вони їхали хутчіш сюди. Скажи, щоб хутчіш, 
зрозумів? Скажи їм, що мас Емброузові 
дуже погано! Дуже, дуже погано, зрозумів?

Величезна, мов камінна брила, Джозефо- 
ва голова востаннє гойднулась од удару, і всі 
площини його нерухомого до цієї миті об
личчя раптом зсунулись і зблизились, утво
ривши якусь подобу свідомої посмішки, 
якщо можна так назвати його напівзвірячий 
оскал. І він кинувся бігти просто через густі, 
залиті дощем хащі. Він швидко зник у ту
мані.

До села було дванадцять миль і чотири 
тисячі футів *. Цей шлях Джозеф подолав за 
чотири години і вже о десятій вечора неса
мовито калатав у двері пасторського дому, 
поки преподобний Макіннон не визирнув з 
вікна. Зачувши грюкання віконниць, Джозеф 
метнувся на середину лужка перед будин
ком і, вистрибуючи, почав вигукувати щось 
незрозуміле.

—  Що?.. Що трапилося, Джозефе? —  кри
1 Понад 20 км.

кнув преподобний Макіннон. Пастор нічого 
не міг розгледіти; в темряві він бачив лише 
невиразну, розпливчату пляму, що стрибала 
на газоні.

Джозеф підстрибнув ще вище й закричав 
знову; крик цей був напружений і розпач
ливо-дзвінкий, сповнений якоїсь особливої 
значущості. В решті решт преподобний Ма
кіннон змушений був спуститися вниз, і коли 
Джозеф підбіг до нього, пастор кілька ра
зів ляснув хлопця по лобі. Той поступово 
заспокоївся, і священикові пощастило з'ясу
вати, про що йдеться.

—  Лікар! —  сказав він одразу ж, поверта
ючи Джозефа кругом і підштовхуючи 8 
спину.

Джозеф просто через газон, по мокрій 
траві кинувся туди, де виднілася пляма жов
того світла в лікаревім будинку, що стояв 
обік дороги. Лікар Раші не спав, а пив на 
самоті, що траплялося з ним регулярно не 
менше двадцяти разів на місяць.

—  Великий боже! —  мовив лікар. —  А де 
ж це сталося, Джозефе, чи далеко звідси?

Джозеф захоплено жестикулював, але з 
тих жестів втямити не можна було нічого, бо 
відстаней і мір довжини, крім тих, що позна
чалися футами та ярдами, він не усвідом
лював.

—  А пастора ти сповістив? —  спитав лікар. 
Він був п'яний, але не дуже. Якби ця звістка 
прийшла трохи пізніше, він навряд чи був би 
на щось здатний. А зараз «процес» тільки 
починався, і він знав, що робити. Підійшов 
до вікна й заходився гукати свого служника, 
поки той не озвався сонним голосом з яко
гось закапелка біля дому.

—  Сідлай мула! —  крикнув йому лікар 
Раші. —  І сам одягайся! Візьми ліхтаря. Мер
щій!

За п'ять хвилин лікар виїжджав із села, 
його служник трюхикав підтюпцем попере
ду, за кружальцем світла від ліхтаря, що 
нишпорило по гірській стежині. Обіч довгий 
час тяглася смуга дерев, золотаві плоди яких 
розчавлювалися під копитами мула.

Лікар наздогнав преподобного Макіннона, 
котрий не мав служника і тому їхав у тем
ряві сам на своєму низенькому сірому ко
никові.

Світло ліхтаря давало лікареві змогу ба
чити профіль видовженого пасторового об
личчя і його гладеньке сиве волосся, що 
зараз спадало на лоба. Голова його була 
геть укрита колючками з високих бур'янів, 
що росли над урвищем, вздовж якого про
лягала їхня стежина.

—  Ви вже чули?! —  пробурмотів лікар за
мість привітання, і далі вони вже їхали ра
зом, прямуючи за ліхтарем, що розгойду
вався і підскакував. Пастор, здавалося, ку
няв.
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Лишившись на дорозі сам, Джозеф присів 
на камінь біля лікаревого дому. Адже ніхто 
його не навчив, що робити далі, коли він 
виконає батькове доручення, і він відчув 
збентеження й неспокій.

Лікарів дім, як і дім преподобного Макін- 
нона, стояв край дороги, на виїзді з села. 
Хто ж сповістить усіх людей в долині про те, 
що сталося в горах? Джозеф схопився й по
біг у село, де почав безладно метатися по 
вулиці, від хати до хати, голосно розмовля
ючи сам із собою. Від його галасу попроки
далися люди в усіх хатах.

—  Джозефе, паскудний хлопчиську! —  
пронизливо заверещав м-р Теннант, шкіль
ний учитель. —  Ти чого вештаєшся вулицями 
так пізно?

Джозеф тільки махнув на нього своєю ве
личезною брудною лапою...

—  A -а! Так! Ось я тебе зараз палицею!
Джозеф відскочив, мов скривджений пес,

від дому м-ра Теннанта, але бурмотіти не 
перестав.

М-р Теннант вийшов на вулицю —  його 
пухлі губи кривилися в посмішці, а в руках 
був міцний довгий ціпок. Джозеф кулею по
мчав до хати шевця. Тільки двоє людей у 
селі розуміли белькотання дурника. Це були 
його молодша сестра Ельвіра і мас Емману- 
ель, швець.

—  Джозефе, —  сказав йому мас Емману- 
ель, коли той зайшов до шевцевої хати. —  
Чого ти не спиш, га? От поганцю! Треба, щоб 
учитель дав тобі доброго прочухана...

Швець поклав руки на його тремтячі пле
чі, і тоді Джозеф заходився пояснювати мас 
Еммануелеві, що сталося з Емброузом Бе
кеттом. Він з незвичайною жвавістю відтво
рив швидкі, судорожні рухи дикого кабана, 
відтак почав корчитися на землі, мов од 
болю, показуючи, як це робив мас Емброуз. 
А мас Еммануель переклав його «розповідь» 
зацікавленим односельцям, котрі повиходи
ли зі своїх домівок. Люди зводили очі дого
ри й дивилися на пагорб, де стояв Бекеттів 
дім.

Потім вони тихо попрямували до цього 
дому.

—  О господи! —  вигукнула міс Віра Бра- 
унфорд. —  Подумати лишень! Мас Ембро
уз! Така чудова людина. Сердешна Луїза!

Віра Браунфорд була центральною постат
тю в групі сільських матрон, що простували 
до будинку, де Емброуз і Луїза Бекетти про
жили разом тридцять років. А Вірі Браун
форд було дев'яносто вісім, або й усі сто. 
А може, ще більше. її перший онук наро
дився раніше од усіх, що нині жили в селі; 
лише кілька чоловік пам'ятали ЇЇ (та й то 
досить невиразно) відносно молодою. Здав
на повелося, що вона неодмінно брала

участь в усіх хрестинах, похоронах та весіл
лях у селі. Вона жила так довго й так пра
ведно, що під кінець Життя встигла позбу
тися всіх слабостей людських, крім однієї — ■ 
співчуття до ближнього. Подеколи в світі ЇЇ 
власних почуттів, прагнень і сподівань уже 
починала стиратися примарна лінія —  межа 
між життям і смертю. І розуміючи краще 
інших той жах і збентеження, що охоплюють 
людину, коли вона наближається до цієї 
примарної лінії, стара жінка давала розраду 
людям, як дерево дає тінь, або як потік дає 
воду тим, хто по неї приходить, —  з усією 
щедрістю і безсторонністю людини, що про
жила велике життя. Це стало ніби її профе
сією.

В гурті молоді, що піднімалася на горб, 
загальну увагу привертав Джозеф. Його мі
мічні перетворення то в Емброуза Бекетта, 
то в дикого кабана, ставали чимдалі більш 
мистецьки довершені. За всеньке життя він 
іще ні від кого не бачив такої, як зараз, ува
ги до своїх здібностей і до своєї обізнаності. 
Від щастя у нього паморочилося в голові.

—  Джозефе, —  заклопотано сказав мас 
Еммануель, коли вони повертали на стежи
ну, яка вела до затемненого дому Бекеттів. 
—  Джозефе, я зовсім забув. Нам потрібен 
лід, щоб обкласти тіло Емброуза. Скажи їм, 
щоб дали льоду. Льоду, ти розумієш? У 
крамницю! В Айріш-Корнері

Швець дав хлопцеві п’ять шилінгів і, усмі
хаючись, погладив його по плечу. Тільки двоє 
людей: Ельвіра та Еммануель —  це він зав
ше добре знав —  не супроводжували свої 
слова й настанови потиличниками.

Джозеф повернувся й побіг стежкою 
вниз. Він струминкою диму війнувся в юрбі 
зажурених людей і швидко зник з очей. Та 
ще довго по тому з долини було чути, все 
тихше й тихше, його «пісню» —  мішанину 
з релігійних гімнів і всіх відомих у цьому 
краї пісень. Він завсіди додавав до вже зна
йомих мелодій що-небудь своє, і хоча ці 
його витвори були осмислені не більше, ніж, 
скажімо, гуркіт грому, кожна така ідіотова 
«пісня» все-таки мала якусь дивовижну все- 
проникливу силу, і тому завше здавалося, 
що вона лине звідкілясь згори.

Преподобний Макіннон і лікар Раші зди
бали групу мисливців, що поверталися, миль 
за п'ять од села. І пастор, і лікар чули попе
реду гавкіт собак і бачили блимання ліхтарів 
в ананасових кущах на плантації, що місти
лася в гірській сідловині.

Обидві групи мали зустрітися на краю до
лини, на одній стежині, протоптаній в суціль
ному чагарнику. Ніч була холодна, і з висо
ких, що ледь бовваніли, гірських вершин 
спадав туман, поступово заповнюючи всю

105



долину. В повітрі чути було лише слабкий 
приглушений стукіт — це стукотіли копита 
мулів, що ступали по вкритому опалим лис
тям камінню.

—  Агов! —  гукнув лікарів служник, коли 
ліхтарі наблизилися. —  Це ти, мас Кен? І ти, 
мас Хантлі?

—  Та-ак! —  луною прокотилося по долині 
і десь розтануло. —  А хто тут?

—  Лікар. Лікар і пастор. Як мас Емброуз?
—  Кінець йому!
Це була правда. На той час, коли обидві 

групи зустрілися, він уже сконав. Під яскра
вим світлом ліхтарів тіло його, зовсім зне
кровлене, набрало землистого відтінку, зате 
накидки, на яких він лежав, геть просякли 
кров'ю і неприємно пахли. Рот у мерця був 
напіввідкритий, одне око —  міцно заплю
щене, тоді як друге дивилося просто себе. 
Лице спотворилося настільки, що набрало 
ніколи не властивого Емброузові Бекетту за 
життя виразу жорстокості й цинічної злоби.

—  Ти бач! Хай йому біс! —  пробурмотів 
лікар Раші. Відтак, згадавши про пастора, 
обернувся до нього: —  Я перепрошую, але 
гляньте самі!

—  Глянути? На що? —  неприязно мовив 
преподобний Макіннон. Він завжди непо
любляв цього лікаря Раші, а зараз —  особ
ливо.

—  На його лице. Чи ви багато бачили в 
своїм житті мерців?

—  Не лічив. Стільки ж, скільки й ви, на
певно.

—  Отож-бо! —  вигукнув лікар. —  В усяко
му разі, чимало. Та де ви бачили, щоб у 
мерців одне око було розплющене? Як ві
домо, обидва ока у вмерлої людини звичай
но бувають широко розкриті. Інколи обидва 
заплющені, але це рідко буває. Чортовиння 
якесь, га?

—  Я гадаю, це не має істотного значення, 
лікарю, —  сказав преподобний Макіннон. 
Його довга й негарна шотландська фізіоно
мія мало не скривилась у гримасі обурення. 
Він стримався тільки тому, що разом з ними 
їхали селяни.

—  Так, істотного значення не має... —  оді- 
звався лікар. —  Просто я хотів звернути на 
це вашу увагу. А зараз, як на мене, робити 
нам тут більше нічого. Бекетта треба приста
вити додому.

Коли поверталися в долину, лікар і пастор 
їхали позаду всіх.

—  І як таке скоїлося, га, лікарю? —  пер
ший порушив мовчанку преподобний Макін
нон. —  Ніяк не збагну!

Його гнітило те, що він не любить лікаря, 
«ближнього свого». І зараз і раніше не раз 
він питав сам себе: в чому ж усе-таки його 
провина, що він, служитель бога, не зумів 
налагодити контакту з цією вічно п'яною,

дикуватою істотою, ізольованою від общини.
—  Нічого особливого, —  відказав лікар. —  

Чи знаєте ви, скільки в наші дні існує спосо
бів укоротити комусь віку? Я знічев'я підра
хував. Тисячі. Далебі тисячі.

Преподобний Макіннон нічого не відпо
вів. Заперечення в нього, звісно, були, але —  
він знав це з досвіду —  краще не зв'язува
тися з цією самотньою, озлобленою люди
ною, котра, що не кажи, оберігає здоров'я 
жителів не тільки його парафії, а ще й двох 
десятків навколишніх сіл.

«І не такий він уже й добрий лікар», —  по
думав був преподобний Макіннон, але зразу 
ж засоромився своєї думки, бо це була єди
на думка, що могла його втішити.

—  Здавалося б, така сильна й енергійна 
людина! —  обізвався пастор трохи згодом. 
Його гнітила ця лиха ніч, з її густим тума
ном, що гнав холод і вологість просто в об
личчя, через що здавалося, ніби подорожні 
бредуть просто в повітрі. І ще оці ліхтарі, 
що весь час розгойдувались і розгойдува
лись, освітлюючи мовчазних чоловіків, які, 
несучи саморобні ноші, незграбно дерлися 
гірською стежиною.

—  Так, він був сильною людиною, —  сухо 
погодився лікар.

—  Зовсім недавно я бачив, як він корчу
вав дільницю, ту, що вгору по річці. І знаєте* 
він сам робив удвічі більше, ніж обидва 
його сини.*. —  вів далі преподобний Макін
нон.

—  Еге ж, Беккет був добрий фермер, це 
безперечно. Він мусив бути таким, судячи з 
того, чого він досяг за останні роки. Він знав, 
чого хотів —  от у чім річ.

—  Бекетт був прикладом для всієї общи
ни!..—  урочисто проказав Макіннон. —  Бо
гобоязлива й розумна людина. Зразковий 
сім'янин. Йому бракувало тільки освіти, щоб 
стати мировим суддею. Авжеж, він був при
кладом! Прикладом християнина.

—  Ну що ж, можливо, його сини теж ста
нуть прикладами, —  сказав лікар. —  Маючи 
такого батечка, їм нічого іншого не лишає
ться.

—  Це насіння, на жаль, упало далеко від 
стеблини, —  заперечив преподобний Макін
нон. —  У Томаса, як і в батька, є почуття 
обов'язку, але воно нерозвинене. А Сідней 
думає тільки про себе та про власну насоло
ду. Він завдавав Бекеттові неабиякого кло
поту.

—  Невже? —  ввічливо поцікавився лікар.
—  Атож! Для батька це було джерело по

стійних прикрощів. Котрий з них, як ви гадає
те, успадкує орендовану землю? Томас чи 
Сідней?

—  Хто його зна, —  відповів Раші. —  Я тіль
ки лікар, а не адвокат Бекеттів. Певно, вони
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поділять землю нарівно. Землі небіжчик 
мав доволі, і її стане на всіх.

Преподобний Макіннон насупився і заво
рушився в сідлі. «О  великий боже, —  думав 
він, —  зроби Томаса спадкоємцем по орен
ді». Він похмуро дивився вперед, на голову 
мула, що темніла над неясними обрисами 
нош: люди йшли тепер швидше, бо Емброуз 
Бекетт уже сконав і не треба було оберігати 
його від поштовхів.

Двадцять років тому Емброуз Бекетт 
орендував у парафії земельний наділ. Це 
був перший пункт його життєвої програми, 
котра мала зробити його найзаможнішим 
фермером в околиці. Земля була родюча 
й давала парафії пристойну ренту. Та ще з 
війни, коли ціни підскочили, рента значно 
знизилася проти вартості самої землі, і пре
подобний Макіннон почав вишукувати спо
собів її збільшення. За вдачею він був 
людина сором'язлива й боязка, і сміливим 
та певним себе ставав тільки за церковною 
кафедрою, під час недільних проповідей, де 
він стояв непохитною твердинею, маючи як 
охорону Бога і Сили Небесні.

Його діяльність, спрямована на підвищен
ня церковної ренти, обмежувалася спершу 
самими натяками. Завуальовані і, як прави
ло, випадкові спочатку, ці «натяки» за три 
роки значною мірою еволюціонували й пе
ретворилися на повсякчасні нарікання на 
злигодні земного життя та зрослу матері
альну скруту церкви. Гордість і природна 
несмілість утримували його, звісно, від пря
мих вимог допомагати церкві. Та утримували 
його не стільки ці достойні якості, скільки 
та сумна обставина, що Емброуз Бекетт ні 
на які «натяки» не реагував —  орендатор 
поводився з гідністю людини, котра вірила в 
справедливість і цінувала землю, видно, 
більше, ніж власну дружину, і котра знала, 
що вона корисна парафії.

—  Я не жадібний, —  переконував себе 
преподобний Макіннон у темряві. —  Адже я 
хочу цього не для себе. Пасторат занепадає, 
і якщо доведеться послати на наступний рік 
Джін на батьківщину, її треба одягти. Та ще 
й, мабуть, на два сезони зразу. Дівчатка 
ростуть так швидко...

В решті решт, —  преподобний Макіннон 
був певний цього, —  він зумів би переконати 
Емброуза Бекетта, хоч як це й боляче було 
б йому самому. Нічого не вдієш —  таке жит
тя. А тепер доведеться починати спочатку. 
З синів. Якби тільки Томас став спадкоєм
цем, завдання було б значно простішим... 
Томас —  лагідний, з м'якою жіночою вда
чею хлопець, вельми набожний і здатний 
оцінити належно ставлення церкви до їхньої 
сім'ї. А  з Сіднеєм набагато складніше. Він 
упертий і тупуватий. Та ще й самовпевнений.

Сідней ставився до преподобного Макін-

нона з якоюсь недбалою ввічливістю, що 
викликало в пастора лють і було для нього 
гірше за відверту ворожість; або ж із лагід
ною байдужістю, котра, одначе, при нагоді, 
перетворювалася на добродушну жорсто
кість.

Приміром, якось удень Макіннон заскочив 
його зненацька з молодою індіянкою під 
великою скелею біля річки. Хлопець 
підняв голову від сліпого від жаги лиця дів
чини і втупив у пастора злі очі. А наступного 
дня, в неділю, коли Макіннон, читаючи зі 
своєї кафедри проповідь про гріх перелюб
ства, глянув униз, на передню лаву, де в 
паркому, наглухо застебнутому сурдуті сидів 
Емброуз Бекетт із своїм сімейством, він 
зустрівся з пустотливим і змовницьким по
глядом Сіднея.

Поки вони спускалися з тілом Емброуза 
Бекетта в долину, Джозеф уже дістався ба
зарної площі в Айріш-Корнері. Він заходився 
тарабанити по цинковій огорожі, поки з 
крамниці вийшов сторож і зібрався невели
кий гурт людей. І він знову почав «розпові
дати» історію про Емброуза Бекетта і кабана 
в лісі. Була це вже незрівнянна, майже 
професіональна вистава. Щоправда, потріб
но було витратити багато часу й зусиль, 
перш ніж люди збагнули, нарешті, що воно 
трапилось і чого він хоче. Але, так чи інак, з 
Джозефом порозумілися, дали йому вели
кий брус льоду, загорнутий у грубу ряднину, 
поставили цей лід йому на голову й одвели 
на дорогу, що вела до села.

Майже не зупиняючись, він мчав у темряві 
гірськими стежками і весь змокрів од поту, 
ніби його поливали з пожежної кишки; од
наче він не почувався втомленим: сил йому 
додавало надто велике збудження. Він ніко
ли ще не відігравав такої важливої ролі в 
житті людей і, треба думати, невиразно від
чував, що більше йому такого не випаде...

Він довго біг підтюпцем на гору, аж рап
том уповільнив темп і зупинився... Обидві 
його руки й величезна, як у ідола, голова 
відчули крізь ряднину прохолодну вільгість 
льоду. Легені йому мало не луснули від 
нестямного, хрипкого ревіння. Лід... Лід... 
Якщо він поквапиться, то йому відколють 
грудочку білого, блискучого, зазубреного 
льоду, і він облизуватиме його язиком, як 
йому схочеться; він триматиме його над го
ловою, над розкритим ротом, і холодні, такі 
приємні краплини падатимуть йому просто в 
горло; він тертиме його нерівними краями 
свої міцно закриті повіки, і холодна вода, 
висихаючи, приємно холодитиме шкіру!

Він радів, аж пританцьовував, балансуючи 
з брилою льоду на голові, наче то був голов
ний убір, про який він давно вже мріяв. Там,
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далеко в горах, де він жив, лід усе ще вва
жався розкішшю; це не стосувалося, що
правда, лікаря —  той мав навіть спеціальну 
машину, яка виробляла крижані кубики з 
води...

Мешканці дому Бекеттів почули гавкіт 
собак перше, ніж люди піднялися на горб. 
Луїза вискочила з дому і кинулася стежкою 
вниз, туди, де світилися ліхтарі. Глянувши на 
ноші, вона зойкнула й дико завила, затулив
ши руками лице.

Підбігли обидва сини.
—  Мамо... мамо...
Томас притис її до себе і теж заридав.
Сідней ніжно обняв її за плечі.
—  Не треба, мамо. Я дбатиму про тебе... 

Буду завжди з тобою. Не треба...
Тіло занесли в дім і поклали на стіл у кух

ні. Стіл був замалий, і ноги небіжчика зви
сали; лікар випровадив усіх з кухні й при 
світлі чотирьох ліхтарів заходився зашивати 
рвані діри на тілі. Лише раз під час цієї опе
рації він розкрив рота, щоб пробурмотіти:

—  Сердега, тільки в пеклі так можуть 
обробити людину... А втім, хто його знає... 
Хоч недовго мучився... Бувають хвороби...

У невеликій тісній вітальні поруч з Луїзою 
Бекетт сиділа Віра Браунфорд. Луїза припа
ла до її старих, непохитних грудей, заспокій
ливих, немов океанський простір.

—  Кричи більше, дитино, —  казала Віра 
Браунфорд. —  Добре кричи. Якщо не крича
тимеш, уся сила з тебе вийде. О  боже, як 
важко втрачати людину! Як важко втрачати 
таку хорошу людину, як Емброуз. Кричи 
дужче, дитино. Тобі полегшає...

Старечий, надтріснутий голос звучав рів
но, але багаторічний досвід спільних пере
живань надавав звичайним словам сили ви
сокої поезії. Луїза Бекетт кричала криком.

Жінки села скупчилися біля софи, а чоло
віки обступили мисливців біля дверей бу
динку й на вулиці, слухали оповідь очевид
ців про те, як усе це було. Дітвора юрмила
ся біля дорослих, або широко розкритими 
очима, не кліпаючи, дивилася на кухонні 
двері.

Преподобний Макіннон тинявся то серед 
чоловіків, то серед жінок. Нарешті він про
брався до Луїзи Бекетт.

—  Луїзо, —  звернувся він до неї. —  При
йми моє співчуття. Згадай: адже твій коха
ний чоловік не пішов од нас назавжди. Він 
лише переселився у вищий світ і жде тебе в 
обителі нашого Господа. Був він на землі 
хорошою людиною, Луїзо, вірним христия
нином. Нехай це втішить тебе в очікуванні 
вічного блаженства...

Жінка підвела смутне обличчя й подиви
лася на нього почервонілими очима.

—  Дякую, отче, —  прошепотіла вона і 
знову сховала голову на грудях Віри Браун
форд.

У гурті чоловіків чути було глухий, схви
льований голос Хантлі:

—  Господи, це сталося так швидко... Кажу 
тобі, мас Еммануелю, це так швидко усе 
скоїлося, що ми нічого не встигли побачити.

—  Що ж воно робиться на білому світі? 
Га? —  запитував Еммануель. —  Точнісінько 
як по Біблії: «І в розквіті життя ми смертні».

—  Ти добре сказав, Еммануелю, —  підхо
пив преподобний Макіннон. —  Це щира пра
вда. —  Він поклав руку Сіднеєві на плече й 
легенько потис його. —  Завше пам'ятайте: 
ми, християни, не повинні боятися смерті, 
якщо ми готові стати перед богом. Ніколи 
не забувайте приклад життя, що його наш 
господь показав на своєму єдиному синові. 
Наш обов'язок— жити так, щоб кожен з 
нас щодня мав право сказати собі: «Сього
дні я готовий виконати волю божу».

Він дивився уважно на Сіднея, поки гово
рив; та лице молодого Бекетта весь час 
було сумне, замкнуте й похмуре: на ньому 
нічого не можна було прочитати.

М-р Теннант, шкільний учитель, відкаш
лявся. Він високо шанував преподобного 
Макіннона і вважав своїм обов'язком під
тримувати його в селі, даючи земний прак
тичний «хід» витонченим і пишномовним 
висловлюванням і максимам церкви.

—  Це стосується і вас із Томасом, Сід
нею,—  заговорив м-р Теннант. —  Тепер ви 
повинні стати справжніми мужчинами. По
винні працювати на своїй землі так само 
старанно й наполегливо, як ваш батько. По
винні піклуватися про вашу добру матусю...

Нараз люди почули голосне, хрипке ревін
ня з темряви, а за кілька секунд до будинку 
підбіг Джозеф —  з піною біля рота, геть 
змоклий від поту, що, змішуючись із водою 
від льоду, брудними патьоками стікав йому 
по обличчю.

Люди замовкли, коли побачили лід. Мас 
Кен, Джозефів батько, взяв сина за руку й 
привів у дім. Четверо чоловіків із тих, що 
полювали в цей день з Емброузом, пішли за 
ними. Вони зняли з ліжка постільну білизну 
й матрац і наготували паку старих газет, щоб 
підкласти під тіло покійника. Затим позні
мали з льоду кошлаті клапті ряднини й роз
кололи брилу на п'ять шматків. Потім роз
стелили газети просто на голих пружинах 
ліжка й сіли ждати в маленькій кімнатці, у 
якій Емброуз Бекетт прожив зі своєю дру
жиною більше тридцяти років.

У дворі до Сіднея підійшов молодий мис
ливець, який теж був у горах з його батьком 
у цей день, і обережно поклав руку йому 
на плече.

—  Сіднею, —  сказав він. —  Я переживаю,
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повір, не менше від тебе. Не Менше, НІЖ 
коли б це сталося з моїм батьком... Візьми 
себе в руки, Сіднею. Ми не покинемо вас у 
біді. Вам тепер потрібен буде помічник для 
обробки наділу, що його ви з мас Емброу- 
зом розкорчували днями. Це хороша земля, 
і я допоможу вам, згода?

На Сіднеєвих очах блиснули сльози. Він 
пригадав цей останній день роботи на новій 
ділянці біля річки. Якою силою і певністю 
віяло від могутньої батькової постаті в той 
яскравий, сонячний день... Теплі, приязні 
слова підтримки втішили його.

—  Дякую, Жак, —  сказав він. —  Дякую. 
Томасові й мені потрібна буде допомога. 
Батько хотів посадити там цитруси, За них 
добре платять нині, ти ж знаєш. Як скінчи
лася війна, людям знову знадобилося апель
синове масло.

Томас занепокоєно глянув на брата,
—  Коли це тато казав, що ми посадимо 

там цитруси? —  спитав він. —  Адже ми лише 
обмірковували це. А останнього разу, при
гадай, він сказав, що треба саджати імбир. 
Мені більше до вподоби імбир. Він —  надій
ніший.

—  Імбир вирощують усі, Томасе, —  мовив 
Сідней терпляче. —  Батько казав ще й те, 
що коли всі дрібні орендатори вирощувати
муть тільки імбир, то він в решті решт по
губить їх. Мусить хтось вирощувати й інші 
культури...

Двері кухні розчинилися, і в жовто-білому 
прямокутнику світла з'явився силует лікаря 
Раші. Сідней і Томас, Еммануель і мас Кен 
зайшли до кухні й винесли звідти тіло покій
ника. Лікар зробив усе, що від нього вима
галося. Він навіть змив плями на тілі мерця 
і обгорнув його простирадлом, знятим із 
синового ліжка, яке стояло в кухні.

Коли Емброуза Бекетта винесли, заголо
сили плакальниці. Луїза з довгим, несамови
тим криком кинулася через усю кімнату до 
чоловікового тіла. Вона стисла долонями 
його лице й почала судорожно сіпатися, 
немов загнаний звір.

—  Мас ЕмброузІ —  кричала вона. —  Мас 
Емброуз!..

Преподобний Макіннон поводив людей у 
молитві круг ліжка, після того як тіло покій
ника обклали шматками льоду, і люди поча
ли розходитися по домівках.

Пішли всі, крім Віри Браунфорд і трьох 
найближчих Луїзиних подруг.

Стояла похмура досвітня темрява —  ось- 
ось перші сонячні промені торкнуться гір
ських вершин і почнуть розжарювати небо 
над долиною.

Вернувся додому преподобний Макіннон 
і розсідлав свого низенького сірого коника. 
Потім він зійшов на своє самотнє ложе, зга
дуючи покірливу, змучену жінку, яку похо
вав два роки тому, і з тривогою думаючи 
про свою пухкеньку доньку —  вона саме 
дивилася десятий сон у пансіоні, який міс
тився за сто миль від села.

І лікар Раші вернувся додому. Його служ
ник заходився поратися біля мула, а він сів 
допивати недокінчену пляшку, яку почав 
перед появою Джозефа; він думав про 
рани Емброуза Бекетта й про те, чи зумів би 
він урятувати йому життя, якби приспів вча
сно; а більше він думав про зріз прямої 
кишки Емброуза Бекетта, що його він по
слав тиждень тому до Квінсхавена на аналіз 
і по якому він сам визначив початкову ста
дію раку...

І поклалися спати Сідней і Томас. Вони 
вже пішли зі свого дитинства і зараз лежали, 
тісно притулившись один до одного й боліс
но схлипуючи, як дорослі. Побиваючися за 
батьком, вони й далі сперечалися також про 
переваги розведення цитрусових та імбиру.

У кімнаті, де лежав небіжчик, коротали 
ніч жінки. Час од часу Луїза нахилялася над 
ліжком і недовірливо торкалася вологого 
простирадла.

—  Мас ЕмброузІ— тихо запитувала вона. 
—  Ти помер? Ти насправді помер?.,

І Джозеф теж вернувся додому. Він зав
ади спав на кухні з Ельвірою, своєю молод
шою сестрою. І сьогодні, притулившись до 
неї, він зненацька гірко заплакав. Ельвіра 
прокинулась і спитала, в чім річ. І він «роз
повів» їй, як він швидко біг всю дорогу до 
Айріш-Корнера, і як потім біг назад з льодом 
на голові, і. як ніхто не дав йому після всього 
цього навіть малюсінької грудочки льоду...

Невдячність і неуважність людей глибоко 
вразили маленьку дівчинку. Вона витерла 
сльози з його великого пітного обличчя і 
притисла брата до себе, заколисуючи своїми 
тонесенькими ручками і обціловуючи корот
кими, як пташині клювки, материнськими 
поцілунками.

Незабаром він уже спав.

З англійської переклали 
Георгій ГОЛОВНЬОВ та Юрій П0ПСУ6НК0
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Леонардо да Вінчі. Мона Ліза (Джоконда). Олія на дереві. Париж. Лувр.

ПГО ЛІПШІЇ)"

Б. Л О Б А Н О В С Ы К И Й

«І людина з безнастанним ба
жанням... нової весни... — мо
дель світу».

«Те, що відбулося багато ро
ків тому, здаватиметься нам 
близьким і недалеким од сучас
ного...»

ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ

Другого травня 1519 року 
в невеличкому замку Клу 
(Кло Люсе) на південній 
околиці Амбуаза, — улюбле
ній резиденції Франціска І, 
— помер Леонардо да Вінчі.

Вічний блукач по ворогу
ючих містах Італії, він ли
ше на чужині, менш як за 
три роки до смерті, знайшов 
надійний притулок і не дуже 
настирливого покровителя.

Молодий король Франції 
був у захопленні від Лео
нардо і вдовольнився номі
нальною службою славетно
го художника й «найвидат- 
нішого філософа серед лю
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дей, що жили на землі». Та 
Леонардо, незважаючи на
віть на параліч правиці, про
довжував працювати, проек
туючи з допомогою вірного 
учня Франческо Мельці но
вий королівський палац і 
різноманітні гідротехнічні 
споруди. «Скоріше смерть, 
ніж утома» — цьому девізу 
художник зостався вірний до 
кінця. Паралізована рука за
важала, звичайно, але ж він 
усе життя працював лівою.

У Францію Леонардо при
віз і свої картини, з якими 
ніколи не розлучався. Через 
дивний збіг обставин жодна 
з них так І не потрапила до 
рук замовників. І після смер
ті художника власницею 
найунікальніших мистецьких 
скарбів стала країна, що на
дала митцеві останній при
тулок.

Луврське зібрання творів 
Леонардо да Вінчі не має со
бі рівних. Крім невеличкого 
«Благовіщення», зробленого 
молодим художником у май
стерні Верроккйо, в Луврі 
зберігаються: «Мадонна у 
скелях», міланського періо
ду, і пізніші твори — «Свята 
Анна» (1508—1512) і напи
саний старечою рукою «Іо- 
анн». Та навіть серед такого 
яскравого сузір’я зовсім уні
кальним здається порівняно 
невеликий (77X53 см), вико
наний олією на дерев’яній

Замок Клу.

Леонардо Да Вінчі. Автопортрет. 
Малюнок сангіною, 1510—1513 рр. 

Турін. Бібліотека.

дошці жіночий портрет, БІДО* 
мий у всьому СВІТІ під ім’ям 
«Джоконди».

Щоб уявити світове зна
чення живопису Андрія Руб- 
льова, досить було віднайти 
його славнозвісну «Трійцю». 
Всі інші роботи майстра 
значною мірою блякнуть у 
сяйві єдиного в своєму роді 
шедевра. Мабуть, те ж саме 
можна сказати і про значен
ня луврської «Мони ЛІзи 
(Джоконди)» для розуміння 
Леонардо да Вінчі. Вона 
стала незаперечним етало
ном автентичності будь-якої 
іншої роботи художника, і 
жодне нове визначення, ча
сто досить спірних творів, 
приписуваних Леонардо, не 
обходиться без порівняння з 
нею.

В невеликій малярській 
спадщині Леонардо, якого 
аж ніяк не можна назвати 
плідним живописцем, крім 
«Джоконди», є лише два жі
ночих портрети, які з біль
шою чи меншою підставою 
приписують його пензлю. 
Найбільш ранній з них, де, 
як гадають, зображена Джі- 
невра д’Амеріго Бенчі, дов
гий час зберігався в родово
му зібранні правителів кня
зівства Ліхтенштейн. Нещо
давно в зв’язку з цим порт

ретом вибухнув- скандал: 
князь Франц Щосиф II про
дав його Національній гале
реї Вашінгтона за неймовір
ну ціну — понад п’ять міль
йонів доларів. Кореспондент 
«Известий», що коментував 
цю подію, назвав навіть жін
ку, зображену на портреті, 
«старшою сестрою Мони Лі- 
зи (Джоконди)».

Однак ні усталена тради
ція, ні величезна сума, ви
плачена патронами амери
канського музею, не зніма
ють сумнівів щодо одноосо
бового авторства Леонардо. 
Широке плескувате обличчя 
жінки, невиразний, відсутній 
погляд, млява лінія губ і 
жорсткі завитки волосся — 
все це має мало спільного не 
тільки зі зрілими, але й із 
ранніми творами великого 
майстра. Це стає очевидно, 
коли порівняти цей портрет 
з натхненною головою анге
ла. написаного Леонардо в 
картині його вчителя Вер
роккйо — «Хрещення», й з 
найтоншим ліризмом «Ма
донни Бенуа» (зберігається 
в ленінградському Ерміта
жі), що відноситься також 
до 1470-х років, тобто років, 
якими датують і портрет 
Джіневри Бенчі. Зате подіб
ність до інших творів май
стерні Верроккйо, в якій ра
зом із Леонардо працював і 
Лоренцо ді Креді — куди 
більша.

Водночас у цьому портре
ті, такому характерному для 
другої половини XV століт
тя, з її пильним, але надто 
деталізуючим поглядом на 
людину, є риси, що дозволя
ють припустити участь у йо
го створенні молодого Лео
нардо. М’яка світлотінь 
створює, начебто з глибини, 
незвичайне сяйво, що обла
городжує жорсткі контури 
обличчя й одягу. Не менш 
важливим моментом є і 
прагнення злити портрет і 
пейзажний фон, який худож
ники XV століття трактува
ли підкреслено окремо. Такі 
спільні роботи широко прак
тикувалися в майстернях
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Леонардо ! школа Верроккйо. 
Портрет молодої дами (Джіневри 
д Амеріго Бенчі(?). Олія на дереві. 

1470-ті роки.

флорентійських художників, 
як і у власній майстерні Лео
нардо.

Другий портрет — най- 
коштовніша окраса Націо
нальної галереї в Кракові — 
характерний для мілансько
го періоду творчості Леонар
до да Вінчі і збігається з по
чатком його роботи над 
луврською «Мадонною у 
скелях». Це славнозвісна 
«Дама з горностаєм» — Цє- 
цілія Галлерані — коханка 
міланського тирана Лодові- 
ко Моро. Тендітна нервова 
рука молодої жінки злегка 
погладжує лискучу шубку 
верткого звірятка. Образ мі
стить в собі інтимний натяк 
на Лодовіко, чиєю ембле
мою, відомою лише вузько
му колу близьких осіб, був 
горностай.

Багато що в цьому портре
ті теж не задовольняє суво
рих дослідників творчості 
Леонардо. Зокрема — деяка 
жорсткість співвідношення 
фігури та фону й відсутність 
своєрідної грації в малюнку, 
майже завжди притаманної 
майстру. І дійсно, підкресле
на «характерність» жеста, 
якийсь внутрішній неспокій 
у різкому повороті обличчя, 
здавалося б, суперечать по
шукам «гармонійного спів
відношення», що визначає

основний принцип творчості 
зрілого художника, — та в 
даному разі відхід од «лео- 
нардівського канону» про
мовляє, мабуть, на користь 
його авторства.

Весь міланський період 
роботи художника, що за
вершується створенням гран
діозної «Таємної вечері» в 
трапезній моцастиря Санта- 
Марія делле Граціє, можна 
було б назвати «аналітич
ним» в порівнянні з наступ
ним — «синтетичним», вер
шиною якого й стала «Мона 
Ліза (Джоконда)».

У порівнянні з портретом, 
виконаним у майстерні Вер
роккйо, в образі Цецілії Гал
лерані відчувається зовсім 
інше начало — уважний ана
ліз, пошуки, прагнення роз
крити за допомогою руху 
внутрішній стан людини. Ар
куші «Трактату про живо
пис» Леонардо заповнені но
татками про необхідність 
«розглядати дії людей у різ
них настроях» і про те, що 
«справжній живописець по
винен писати дві основні ре
чі: людину і вияви її душі. 
Перше — легко, друге — 
важко, тому що воно має бу
ти зображено жестами і ру
хами всього тіла».

Власне, майже в усіх пра
цях міланського періоду

Леонардо да Вінчі. Портрет дами 
з горностаєм (Цецілія Галлерані). 
Олія на дереві. 1483—1485 рр. 

Краків. Національний музей.

художник примушує надмір
но жестикулювати персона
жів своїх картин, поки, на
решті, не створює струнку 
філософську систему жестів 
і рухів фігур у монументаль
ній «Таємній вечері».

Уперше в історії науки й 
мистецтва Леонардо шукає 
точних методів дослідження 
зовнішнього світу. Він глу
зує з таємних «наук» магів 
і хіромантів, не звертає ува
ги на «короновані писання» 
теологів і навмисне відмов
ляється порушувати бого
словські питання. Однак він 
не утримується від заува
ження про неможливість 
розмови безтілесних духів з 
людьми, — адже для того, 
щоб вимовляти звуки, необ
хідні тілесні органи. «Ось 
чому, — зазначає з цього 
приводу біограф Леонардо— 
Базарі, — він створив для 
себе єретичний погляд на ре
чі, противний будь-якій релі
гії, воліючи бути філософом, 
а не християнином».

Але, водночас, Леонардо 
не вирвеш із його епохи, і 
кожна спроба модернізації 
його особи приречена на 
провал. Син свого часу, він 
іде новим шляхом досліду, 
та насправді далекий від 
повного заперечення серед
ньовічної схоластики. В його 
загальних судженнях про 
світ ще відчувається міцний 
зв’язок із залізною логікою 
Фоми Аквінського, який тео
логічно переробив Арістоте- 
ля. Леонардо не раз звертав
ся до «Першорушія» всесві
ту, та й саме бажання в 
«Трактаті про живопис» по
ставити живопис на рівень 
вільної, а не механічної нау
ки навіяне також системою 
наук Фоми Аквінського.

Та головне не в цьому. Ле
онардо невпинно ставить пи
тання — світові, природі, 
людині. Він іде паралель
ними шляхами науки й ми
стецтва, щоб потім, можли
во, в найтяжчий момент за
гибелі своїх надій злити всі 
свої пошуки в єдиному, ці
лісному пластичному образі.
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Голова Мони Лізи (Дшоконди) 
Деталь картини. Париж. Лувр.

Усмішка Мони Лізи.
Деталь картини. Мікрофотографія.

Так, у «Джоконді» вже 
відсутні ці хвилюючі питан
ня, але відсутній і спокій в 
досягнутій дорогою ціною 
гармонії.

Твори художника не мож
на розглядати відокремлено 
від його життя. «Духовна 
цінність» творчості не визна
чається самою тільки май
стерністю, вона — результат 
пошуків, роздумів, геніаль
них осяянь і часом безпово
ротних утрат. Образ людини 
в трактуванні Леонардо да 
Вінчі неподільно пов’язаний 
з концепцією будови світу. 
Людина — мікрокосм, зро
зумілий у своїх окремих про
явах, поступово приходить 
до своєї цілісності, зли
вається з усім всесвітом, 
котрий не легко відкриває 
свої таємниці. Десь біля 
1515 року Леонардо записує: 
«...Людина, яка завжди, з 
безнастанним бажанням, 
сповнена радощів, чекає но
вої весни, завжди нових мі
сяців і нових років, — при
чому їй здається, що жадане

занадто бариться, — не по
мічає, що, власне, прагне 
руйнування!.. Бажання є 
квінтесенція—супутник при
роди, а людина — модель 
світу (modeilo del’ mondo)». 
Тут не варто зупинятися на 
тому, наскільки висновки 
Леонардо залежні від «сві
тової схематики» Фоми Ак- 
вінського, чий вплив він 
сприймав не пасивно, а ско
ріше в суперечці, протистав
ляючи їй власні ідеї.

Художник виходив у своїй 
діяльності з досвіду, шукав 
відповіді не в книжках, а в 
довколишньому світі і не
мовби провидів глибшу суть 
явищ, недоступну чистому 
емпіризмові, говорячи, що 
«в природі є безліч причин, 
які ніколи не були у досві
ді». «...Там, де природа кін
чає утворювати свої види, 
людина починає з природ
них речей створювати з до
помогою цієї ж самої приро
ди незліченні види нових ре
чей».

«Живопис — дивовижна 
майстерність, вся вона скла
дається з найтонших умогля- 
дів...», вона охоплює «всі 
форми — такі, що існують, і 
такі, що не існують у при
роді».

Так Леонардо сформулю
вав основне питання мисте
цтва, що стало особливо ак
туальним у наші дні. Це ши
роке і всеохоплююче визна
чення, мабуть, пояснює, чо
му до його творчості знову й 
знову звертаються майстри 
найрізноманітніших напря
мів і філософських поглядів. 
Воно пояснює також і сек
рет його славнозвісної 
«Джоконди», про яку на 
протязі довгих літ висловлю
вали так багато суперечли
вих думок.

Фігура жінки, що сидить 
на відкритій веранді, орга
нічно вплавлена в розгорну
тий за її спиною ландшафт. 
Далекі скелі, річка, вивітрі
лі горби, долини поступово 
переходять у зборки плаття, 
покривала й найтонший

рельєф обличчя. Якщо в ін
ших творах Леонардо також 
намагався злити образ лю
дини з природою, то в «Джо
конді» він знайшов найбільш 
повне розв’язання завдання. 
Важко уявити інший твір 
Ренесансу, що мав би таку 
саму просторову цілісність і 
водночас рівновагу духовної 
глибини людини й світу.

Ледве напружений ритм 
маленьких зморщок на рука
ві стає величавим і спокій
ним в абрисі покривала, від
ходячи вглибину, він то на
ростає у звивах річки, то 
стає гострішим і дробиться 
на межі скель, супроводжу
ваний додатковим звучан
ням начебто вібруючого по
вітря. Ціла симфонія най
тонших відтінків приглуше
них барв, рухів, ритмів від
творена художником у своїй 
пластичній цілісності. Усе 
побудоване на ледве влови
мих контрастах: м’яка права 
рука, що лежить майже без
вольно, — і напівзігнуті в 
нервовому русі пальці лівої; 
прихований за машкарою 
спокою стан несвідомої три
воги. З погляду психології 
мистецтва — це буквально 
ювелірний підсумок спосте
реження художника за же
стами — дзеркалом душі.

Леонардо да Вінчі. Голова 
Іоанна Хрестителя. Олія. Деталь 

картини. Париж, Дувр.
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Пильний поцдяд жінки не 
випускає глядача із сфери 
свого впливу, водночас він 
спрямований кудись углиб 
крізь плани, що оточують 
портрет. Погляд жвавий, на
віть з іскоркою жіночого лу
кавства, і... відсутній, за
глиблений у світ своїх дум. 
Виразністю з ним може зрів
нятися лише важкий, умуд
рений погляд самого худож
ника, відтворений Леонардо 
в пізньому автопортреті сан
гіною (Турін). Хоч у погляді 
«Джоконди» немає важкості, 
він пронизує й приворожує 
начебто мимохіть, не зупи
няючись на предметі свого 
впливу.

Так само, як і погляд, ус
мішка «Джоконди» нікому 
не призначена. Вона лише 
ледве позначилась у м’яко
му порусі губ — лукава й 
трохи смутна.

Усмішці «Джоконди» при
свячено немало сторінок і ці
лих досліджень. Пам’ятаючи 
службу Леонардо в Чезаре 
Борджіа, дехто схильний 
вбачати в ній «холодну по
смішку отруйниці». Зігмунд 
Фрейд, вірний теорії психо
аналізу, знаходив у ній ви
раження «едіпового ком
плексу» — пронесене через 
все життя юнацьке кохання 
Леонардо до молодої мачу
хи, і згадку про матір, з 
якою він був назавжди роз
лучений. Для Мережков- 
ського — це прихований сим
вол боротьби я  Леонардо 
двох протилежних начал — 
Христа й Антихриста; широ
ко сприйнятий російськими, 
символістами, цей погляд 
знайшов відображення у ве
ликій монографії про Лео
нардо да Вінчі А. Волин
ського. «Леонардо і все, що 
є навколо нього... — писав 
О. Блок, — мене тривожить, 
мучить і вкидає в присмерк, 
у «родимий хаос».

Поет вбацає «демонізм ін
тимності» й свідому «гріхов
ність» у творчості Леонардо. 
Порівнюючи відому копію 
«Леди» (оригінал Лернардо, 
що обурював святенницьке

благочестя фаворитки Лю- 
довіка XIV — мадам Менте- 
нон,—був знищений), «Джо
конду» й по-язичницькому 
«гріховного» жіночного 
«Іоанна Хрестителя» — з 
«Г авриліадою» Пушкіна, 
Блок пише про «фатальну 
втіху в зневажанні заповіт
них святинь».

Хоч яке це суб’єктивне й 
перебільшене уявлення, од
нак не можна не відчути 
якоїсь глибокої кризи Лео
нардо при переході від 
«Джоконди» до похмуро лю- 
бострасного образу «Іоан
на», що багато в чому випе
редив еротико-містичні мрії 
маньєризму.

Восени 1911 року під час 
перебування в Парижі Бло
ку не пощастило побачити 
«Джоконду». Картина була 
викрадена з Лувру. За 
якимсь фатальним збігом об
ставин підозра впала на 
двох іноземців, імена яких 
стали в наш час символами 
великого мистецтва Франції. 
Поет Гійом Аполлінер (Ко- 
стровицький), що невдало 
розпочав самостійне розслі
дування крадіжки, сам був 
кинутий у в’язницю, обвину
вачення було пред’явлене і 
Пабло Пікассо. Справа тяг
лася декілька місяців, кар
тину нарешті знайшли, і це 
довело безпідставність обви
нувачення.

«Дивна все-таки істо
рія цієї картини, — писав 
О. Блок, — Джоконда одер
жувала листи, хранителі 
Лувру і сторожа спостеріга
ли перед нею всілякі нерво
ві хвилювання. Тепер друку
ють портрет її чоловіка по
ряд із портретами Леонардо. 
В усьому цьому є щось не 
тільки трагічне, але й хво
робливе»...

Дійсно, цей твір Леонардо 
да Вінчі й досі є одним з 
найбільш «інтригуючих» екс
понатів Лувру. Мабуть, 
можна навіть сказати, що 
«Мона Ліза» живе своїм осо
бистим життям. Вона не раз 
ставала об’єктом замахів.

Після сильного удару каме
нем картину довелося ре
ставрувати. Зараз її сховали 
під непробивним для куль 
склом і пильно охороняють. 
Під час заокеанської подо
рожі до Америки її супрово
див озброєний ескорт. Пове
дінку глядачів спостерігали 
за допомогою телекамер. 
Можна погодитися з О. Бло
ком, додавши, що в недовірі 
до глядача, якого почали 
вважати мало не потенціаль
ним злочинцем, є щось істе
ричне. Але такий стан відпо
відає кризисному періоду 
буржуазної дійсності.

Знаменита «Мона Ліза» 
переживає трагедію най- 
моднішої кінозірки. Оточена 
охороною, вона не застрахо
вана від, інших «замахів», з 
боку художників. Відкрива
ються окремі виставки «ва
ріацій» «Джоконди» з вуса
ми (так, відомий сюрреаліст 
Сальватор Далі наділив її 
своєю власного прикрасою) 
або навіть з собачою голо
вою. Повторена в серії фото- 
кадрів, вона стає «експона
том» виставки поп-арту.

Якою мірою винен сам Ле
онардо в злигоднях свого 
шедевра? Мона Ліза жива, 
аж надто жива. В неї багато 
вкладено — протиріччя шу
кань і життя великого ху
дожника й мислителя. Істи
на проста і, водночас, важко 
вловима. Цей твір — не тіль
ки портрет, а й картина сві
ту — образ людини в світі.

До сказаного вище треба 
додати нерозкриту й досі 
таємницю народження порт
рета.

В більшості монографій 
про Леонардо да Вінчі й ве
ликих праць з історії мисте
цтва все трактується досить 
рішуче. Між 1503—1506 ро
ками Леонардо виконав 
портрет Мони Лізи, дружи
ни багатого флорентійця 
Франческо Джокондо — це 
майже стереотипна фраза. 
Час виконання портрета збі
гається з роботою над кар
тиною «Битви при Анг’ярі» 
для стіни залу ради флорен
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тійського Палаццо Веккйо. 
Друга стіна була доручена 
молодому Мікеланджело. 
Збереглося багато малюнків 
Леонардо, зроблених ним 
для цього розпису; всі вони 
сповнені виключної динамі
ки. Майстер розвиває далі 
«мову жестів і рухів», втіле
ну в «Таємній вечері». Він 
намагається створити енци
клопедію людини в активній 
дії. На жаль, розпис так і не 
був виконаний. Внаслідок 
невдалих експериментів з 
грунтом і олійними фарба
ми, розпочатий нй стіні жи
вопис одного дня розплився. 
Приголомшений Леонардо 
тікає в Мілан, переслідува
ний гнівом замовників. Біль
ше йому вже не судилося 
працювати в жанрі настінно
го розпису. Аматорів мону
ментального живопису від
страшувала його любов до 
експериментів. Всі його ста
ранно продумані досліди на
багато випереджали суто 
технічні можливості втілен
ня. Вони вимагали від його 
помічників додержання су
ворого режиму й ретельної 
підготовки. Найменше відхи
лення зводило результат на
нівець. Лише техніка XX сто
річчя спромоглася втілити в 
діючі моделі задуми Лео
нардо.

На цьому тлі розгортаєть
ся дія перша майже детек
тивної легенди про наро
дження «Джоконди». Вона 
пов’язана з ім’ям одного з 
перших біографів Леонардо, 
відомого своїми «життєписа
ми» художників — Джор
джо Базарі. Це він створив 
яскравий і, здавалося б, до 
найменших дрібниць «віро
гідний» опис «очевидця». 
Цитату з Базарі можна 
знайти в будь-якій моногра
фії, ми не будемо її повністю 
повторювати. Він описує 
«...волосинки, що піддаються 
зображенню лише при ви
ключній, найтоншій майстер
ності» і «биття пульсу» в 
«заглибині шиї».

Щоб викликати усмішку 
на устах прекрасної Мони

Леонардо да ВінчІ. Голова св. Анни. 
Олія на дереві. 1508—1512 рр. 
Деталь картини. Париж. Дувр.

Лізи, Леонардо, за словами 
Базарі, запрошував на довгі 
сеанси для її розваги співа
ків, музикантів і блазнів 
(принагідно зауважимо, що 
художник у цей час був 
украй бідний і в записній 
книжці 1504 року буквально 
перелічує кожне сольді, що 
залишилося від мізерного 
авансу за розпис, з гіркотою 
зазначаючи: «в касі» зоста
лося якихось сім флоринів).

Пізніші біографи доповни
ли опис Базарі знайденими 
в архівах даними про одно
го з дванадцяти старійшин 
флорентійської республіки 
Франческо ді Бартоломео да 
Дзанобі дель Джокондо і 
його третю дружину (молод
шу за чоловіка на 19 років) 
Мону Лізу ді Антоніо Марія 
ді Нолдо Герардіні, якій у 
1503 році сповнилося 24 ро
ки. Здавалося б, історія з 
портретом абсолютно віро
гідна. Леонардо не встигає 
за чотири роки закінчити 
портрет (про незавершеність 
роботи пише Базарі) і в 1506 
році, поспішно від’їжджаю
чи в Мілан, забирає його з 
собою. Про жодний протест 
Франческо Джокондо, який 
би вимагав портрет коханої 
дружини, відомостей не збе
реглося.

Отже, створилася зручна 
для біографів схема творчо

го шляху Леонардо: після 
міланського періоду — ос
танній, найвищий зліт його 
натхнення і поступовий спад 
у 1507—1512 роках, ознаме
нований «Ледою», не зовсім 
закінченою «Святою Анною» 
й «Іоанном Хрестителем». 
Ще сповнений внутрішніх 
сил, творець Турінського ав
топортрета (1510—1513 рр.)] 
залишається без діла, обме
жується малюнками, за яки
ми працюють його учні, і ви
гадує забавки для брата па
пи Льва X — молодого гуль
віси Джуліано Медічі. По
тому параліч правиці і 
смерть на чужині.

Тільки деякі дослідники 
XX сторіччя взяли під сум
нів логіку цієї схеми. Пер
шим був А. Вентурі, що зая
вив у 1925 р., ніби «Мона 
Ліза, пізніше Джоконда, бу
ла витвором фантазії аре- 
тинського біографа Джорд
жо Базарі». Чи не живилася 
ця «фантазія» тісним зв’яз
ком із двором герцогів Ме
дічі? Та й взагалі, чи писав 
коли-небудь Леонардо порт
рет Мони Лізи?

Так розпочався період 
сумнівів і пошуків. Найпов
ніше систематизував усі гі
потези в 1957 і 1959 роках 
італійський мистецтвозна
вець К. Педретті.

Чому Вазарі дав та
кий «документальний» опис 
портрета, якого ніколи не

Школа Леонардо да Вінчї (?) 
Флора. Віск. Берлінський музей.
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Монтаж фотографій «Джоконди» на виставці «Поп-арт» в муза? 
XX століття у Відні 1964 р.

бачив? Коли Леонардо ви
їхав зі своїми картинами до 
Франції, майбутньому біо
графові було всього лише 
п’ять років. За все своє жит
тя він не виїжджав за межі 
Італії і всі відомості про ро
боту Леонардо міг дістати 
тільки від сучасників май
стра. Це не викликало б 
особливих заперечень, якби 
інші свідчення, що дійшли 
до нашого часу, не були такі 
суперечливі1.

Анонімна біографія Лео
нардо, складена за десять 
років до виходу «Життєпи
су» Базарі, стисло повідом
ляє, що художник «написав 
в натури» самого Франческо 
Джокондо, а не його дру
жину.

В пізнішому «Трактаті 
про живопис» Ломаццо пи
ше то про портрет «неапо
літанки Мони Лізи», що збе
рігається в Фонтенбло у 
Франції, то про «портрети» 
Джокондо і Мони Лізи, в 
яких він (Леонардо) пре
красно зобразив, між ін
шим, усміхнені уста»... Ав
тор зазначає, що портрети 
були прикрашені «у вигляді 
весни», що аж ніяк не відпо
відає луврській картині, ві
домій під ім’ям «Джокон- 
ди».

В єдиному сучасному Лео
нардо свідченні А. Беатіса, 
який відвідав у 1517 році 
майстерню художника в зам
ку Клу, згадується про «та
ку собі флорентійську даму, 
написану з натури на про
хання небіжчика Пишного 
Джуліано де Медічі...» Це 
вже ламає всю схему — Ле
онардо працював під по
кровительством молодого 
герцога в Римі з 1513 . по 
1515 рік, коли був створений 
і турінський автопортрет.

1 Ці свідчення опубліковані лише 
в працях двох радянських дослід
ників творчості Леонардо, що не 
дотримуються традиційної версії: в 
унікальній за багатством матеріа
лу монографії, присвяченій світо
сприйманню Леонардо да Вінчі 
В. Зубова «Леонардо да Вінчі» 
(1961), і невеличкій новій праці 
М„ Гуковського «Коломбіна» (1963), 
де, використовуючи багатий фак
тичний матеріал, він намагається 
приписати роботу Ф. Мельці — 
ермітажну «Коломбіну» — пензлю 
Лернардо.

Тільки в 1625 році тради
ційне найменування закріп
люється за луврською кар
тиною, що зберігалася тоді в 
Фонтенбло. Італієць кавалер 
дель Поццо дає досить точ
ний її опис, зазначивши, що 
«зображення є портретом 
Джоконди», однак у даному 
разі автор явно цитує База
рі. Але в найдавніших інвен
тарях палацу Фонтенбло збе
рігалась інша назва портре
та: «Куртизанка в газовій 
вуалі». В середині XVII сто
ліття священик П’єр Дай, 
намагаючись спростувати 
цей варіант назви, заявив у

своєму описі скарбів Фон
тенбло, що картина, куплена 
Франціском за дванадцять 
тисяч франків, — «це порт
рет доброчесної італійської 
дами, а не куртизанки» *.

А що каже головний сві-

1 З-поміж великої кількості реп
лік леонардовського портрета де
які дослідники вирізняють варіант, 
що перебуває у власному зібранні 
Генрі Пулітцера. Цей твір перева
жає за художньою якістю інші, 
хоч і не досягає рівня надзвичай
ної гармонії луврської картини. 
На варіанті збірки Пулітцера на 
краях картини помітні колони, як 
і на малюнку Рафаеля, що був ви
конаний по пам’яті з  леонардов
ського портрета. Деякі дослідники 
вважають, що Леонардо виконував 
кожну картину в двох варіантах, 
але скоріше — це деякі компози
ції, що їх художник починав, а 
учні згодом завершували.
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док — загадкова луврська 
картина? З погляду навіть 
зовнішньої характеристики, 
її основний аргумент проти 
традиційного ототожнення з 
образом реально існуючої 
Мони Лізи, дружини Фран
ческо Джокондо — вдови
ний темний одяг. Це ясно, 
незважаючи на потемніння 
лаку, яке, однак, не могло 
повністю змінити колорит. 
Подібної вільності Леонар
до не міг дозволити собі, а 
Франческо Джокондо пере
жив художника на багато 
років. Аргумент достатній 
для того, щоб спростувати 
зв’язок луврської картини з 
версією ВазарІ, якщо навіть 
не зважати на зауваження 
аретинського біографа щодо 
«незавершеності» роботи й 
на свідчення про те, що Мо
на Ліза була прикрашена 
«в образі весни».

Цілком можливо, що Лео
нардо писав портрет моло
дої дружини флорентійсько
го старійшини, але це була 
інша картина. І хоч не мож
на погодитися зі спробою 
М. Гуковського ототожнити 
ермітажну «Коломбіну» із 
справжньою «Джокондою» 
Леонардо — надто-бо вираз
на в «Коломбіні» млява ру
ка Франческо Мельці — 
дальші пошуки в цьому на
прямі можуть принести ус
піх. Незавершене полотно,

вкрите шаром малюнків уч
нів, можливо, десь чекає на 
свого дослідника.

Шлях для пошуків відкри
тий, але чий все-таки образ 
зашифрований в луврській 
картині під ім’ям «Джокон
да»? Окремі свідчення су
часників Леонардо . дають 
дві прийнятні кандидатури: 
герцогиня Констанца д’Ава
лос — удова Федеріко дель 
Бальцо й удова Джованні 
Брандано, відома під ім’ям 
Пачіфіка. Дві коханки моло
дого волелюбного Джуліано 
де Медічі.

Прекрасній Констанці бу
ла присвячена невеличка по
ема Енео Ірпіно, в якій ту
манно говориться про її 
портрет, написаний Леонар
до. Це міг бути і звичайний 
малюнок. її близькість з 
Джуліано була надто скоро- 
минуща для того, щоб по
вільний у живописі Леонар
до створив такий викінчений 
шедевр.

Що ж до Пачіфіки, то во
на народила сина Іпполіта, 
який став згодом кардина
лом. Цей зв’язок тривав дов
го. Джуліано покинув Пачі- 
фіку, одружившись з Філі- 
бертою Савойською. І, мож
ливо, настрої Пачіфіки були 
співзвучні настроям Леонар
до, який тяжко переживав 
крах своїх заповітних заду
мів.

У 1515 році Джуліано ви
їхав з Рима. Компрометую
чий портрет уже «невідомої 
дами» або був повернутий 
художникові, або ж просто 
залишився в його майстерні. 
Цю ймовірну дату підтвер
джує і характер малюнків 
Леонардо. Після 1510 року в 
них уже не відчувається ко
лишньої шаленої пристрасті 
до передачі зовнішнього ру
ху. Його цікавить образ лю
дини, заглибленої в роздуми 
про світ. Такий портрет ста
рої людини, намальований 
на сторінці рукопису, що 
зберігається в Віндзорській 
бібліотеці, такий і сам Лео
нардо, трагічний, сповнений 
внутрішнього вогню, у згада
ному вже малюнку бібліоте
ки Туріна.

Ось поки що все про най- 
загадковіший твір великого 
художника й мислителя. 
Можна додати, що ім’я Мо
ни Лізи Джоконди надто 
міцно зрослося в уяві бага
тьох поколінь із луврським 
шедевром, і його не змінять 
нові факти про справжню 
особу моделі Леонардо. 
Луврська «Джоконда» на
завжди збереже свою леген
ду. Можливо, її створив сам 
Леонардо, ревниво оберігаю
чи свої й чужі таємниці від 
нескромного погляду надто 
цікавих сучасників і нащад
ків.
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В С Е С В І Т У

ПРОБЛЕМА НОРМАЛЬ. 
НОТ ЛЮДИНИ. На симпо
зіум! психіатрів у Чікаго 
професор Станфордського 
університету Девід Хоум- 
борг заявив, що зараз тре
ба якнайшвидше почати ви
вчення не божевільних, а 
нормальних людей. Бо «за
гадкою для науки е не коло
сальне зростання кількості 
нервових та божевільних 
людей в США, — сказав 
професор Хоумборг, — в. те, 
що деяким дуже винахідли
вим людям вдалося в наших 
умовах залишитися нор
мальними».

КУРЕЦЬ. Новий абсолют
ний рекорд з куріння люльки 
встановила 24-річна міс 
Гейл з Мейдстоуна (Анг
лія). Протягом 69 хвилин 
вона курила люльку, в якій 
за умовами змагання було 
рівно 3,3 грама тютюну (як
що люлька погасне, спортс
мен вибуває із змагань).

РІДКІСНА ПРОФЕСІЯ. 
Житель Анкари Сулейман 
Балтачі вже понад двад
цять років працює в дер
жавному банку Турції. Його 
професія, мабуть, є найрід- 
кіснішою на земній кулі: 
Балтачі спалює старі гроші, 
які вилучено з обігу.

ДОСЛІДНИК. В лондон
ському зоопарку якийсь 
Ернст Мітчелл шпурнув у 
клітку з крокодилами сльо
зоточиву бомбу. Приставле
ний в поліцію, Мітчелл так 
пояснив свій вчинок: «Я хо
тів в решті решт побачити 
крокодилячі сльози».

КУПЕ ДЛЯ НЕБАЛАКУ
ЧИХ. У міністерство шляхів 
сполучення Великобританії 
надійшла пропозиція ство
рити у всіх залізничних ва
гонах «купе для небалаку
чих» на зразок купе для не
курців.

Величезний жовтий Христос 
багатостраждально дивився 
крізь мерехтливе світло двох 
свічок І не йняв віри своїм 
очам: хлопці й дівчата у мод
них сукнях і техаських штанях 
з вереском стрибали перед вів
тарем, а божа церква відлуню
вала нестримними звуками 
електричних гітар.

Це діялося в церкві Богоро
диці в Ріо-де-Жанейро під час 
першої спроби використати но
ві модні танцювальні ритми 
так звані «йє-йє-йе» для «залу
чення до церкви цього молодо
го непокірливого світу», як ска
зав місцевий священик отець 
Альфредо.

«Хор ангелів» представляла 
п'ятірка найкудлатіших хлоп
ців —  «Бразі льські бітлси». 
До  початку меси біля церкви 
зібралося близько трьох ти
сяч молоді, щоб послухати, як 
перегукуються під склепінням 
божого храму електричні гіта
ри.

М олоді миряни спрожогу 
вдерлися до церкви і за якусь

хвилю зайняли всі місця, за
повнили лави і навіть вівтар. Ті, 
хто прийшов пізніше, намага
лися протиснутися наперед, 
вдаючись до фізичної сили. Так 
тривало цілих 45 хвилин, натовп 
не могли стримати ані вмов
ляння священика, ані заклики 
самих «бітлсів».

Несамовитим вереском було 
зустрінуте виконання першого 
номера —  «Аве Марія» Гуно. 
Молодики напирали на свяще
ника, котрий мав читати молит
ви з Євангелія. Він нагадував 
молодим прихожанам, що во
ни перебувають в божому хра
мі, але нічого не допомагало: 
гітари продовжували дзвеніти...

Так скінчився експеримент з 
гітарами. Газети оцінили його 
як нечуваний скандал.

Проте отець Альфредо, іні
ціатор цієї меси, відкидає всі 
звинувачення. Він і далі спов
нений запалу і вважає, що са
ме за допомогою «йє-йє-йє» 
найлегше здійснити діалог «мо
лодь —  церква».
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«Експеримент» отця Альфре
до з Ріо-де-Жанейро повтори
ли його колеги в самісінькому 
Римі, в церкві Санта Марія на 
вулиці Корсо. Тут месу вико
нували в ритмі рок-н-роллу.

Музику до служби божої на
писав якийсь Джіомбіні, відо
мий більше як автор музичного 
супроводу до розважальних 
фільмів. Виконавці —  ансамбль 
гітаристів і модні співаки, яких 
в Італії кличуть «урлаторе», що 

походить від дієслова «урла- 
те» —  горлати, верещати.

не входило до програми отців- 
організаторів. Друга ж части
на —  «Глорія» вже супровод
жувалася ритмічними ударами 
в долоні, точнісінько так, як 
супроводжуються пісеньки —  
«йє-йє-йє». Дехто із молодих 
спробував навіть пританцьову
вати в такт. А після третьої 
частини «Кредо» —  залунали 
свист і вигуки, полетіли шибки 
церковних вікон... Викликали 
поліцію.

Тим часом, в Римі святі отці 
продовжують дискутувати від
носно шляхів використання в

Перша частина меси викли
кала аплодисменти, що зовсім

церкві «елементів сучасної му
зики».

Римська меса на сучасний лад.

' щ о .

’ІНШ ІЙ'■ Ш И н М И И И Ш

ПОДВІЙНА НЕВДАЧА. 
З Австралії повідомляють 
про подвійне лихо, що спіт
кало сіднейську газету 
«Дейлі міррор». По-перше, 
пограбували автомобіль, в 
якому везли заробітну пла
ту для співробітників редак-* 
ції. По-друге, редакції не 
пощастило вчасно повідоми
ти про цю сенсаційну подію 
своїх читачів. Конкуруюча 
газета «Сан» першою дізна
лася про грабіж і випереди
ла інші газети.

ДОЛЯ ВОДІЯ. Два роки 
тому зубний лікар Кай Мад
сен із Стокгольма збив 
своїм автомобілем одного 
пішохода і пошкодив йому 
праву ногу. Недавно Мадсен 
сам потрапив у автомобіль
ну катастрофу — йому по
калічено ліву ногу. За кер
мом автомобіля сидів той са
мий чоловік, якого колись 
переїхав Мадсен.

ПОТРІБНА В’ЯЗНИЦЯ. 
Батьки міста Алстона в Анг
лії довго сушили собі голо
ву над питанням: як прива
бити сюди туристів. Після 
довгих дискусій вони вирі
шили звернутися до уряду 
з проханням збудувати в 
Алстоні велику в’язницю. 
Адже, коли з якої-небудь 
тюрми втікає арештант, це 
привертає увагу громадсь
кості до міста, де вона роз
ташована. На думку місь
ких радників Алстона, кра
щої реклами зараз в Англії 
не знайдеш.

АКУЛИ НАПАДАЮТЬ. 
На протязі останніх восьми 
років акули напали на 1410 
осіб, переважно шукачів 
перлів, але також і на лю
дей, що купалися в півден
них морях. 562 з них були 
серйозно покалічені, 477 осо
бам зустріч з морськими хи
жаками коштувала життя. 
Ці напрочуд точні дані на
водилися на конгресі приро
дознавців, який нещодавно 
відбувся в Токіо.
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ВСЕСВІТ

КАРЕЛ К Р Е Й Ч І

ШПИГУНСЬКА
КАР’ЄРА
ПРУССЫШЙ СЛУГА

У вересні 1870 р. квартир’єр прусського 
генерального штабу дістав наказ підготу
вати для короля та його почту безпечну ре
зиденцію неподалік від обложеного Пари
жа. З цим наказом у руках квартир’єр 
перш за все прийшов до таємного радника 
Штібера.

— Пане таємний раднику, ви відповідає
те за безпеку його величності. Я звертаюся 
до вас з проханням співробітничати з нами.

Кажучи це, він дивився на Штібера з 
ледь прихованою антипатією. Прусські 
офіцери, зокрема дворяни, не любили ше
фа таємної політичної поліції й шпигун
ської служби Вільгельма Штібера. Незва
жаючи на його високу посаду, королеву 
й канцлерову прихильність та десятки на
город, вони не приховували своєї зневаги 
до обер-шпигуна.

Згодом тодішній міністр внутрішніх 
справ Пруссії фон Путткамер привселюд
но заявив, що «служба в політичній поліції 
не завжди чесна, і осіб, що служать там... 
не можна назвати джентльменами...» Зро
бити цей висновок йому допоміг таємний 
радник Штібер.

— Ну звісно ж, любий колего,— фаміль
ярно відказав Штібер квартир’єрові.— Я 
вже думав про це. Мені здається, що для 
королівської резиденції найбільше підхо
дить замок у Фер’єрі.

Отож, прусський король Вільгельм, канц
лер Бісмарк і начальник генерального шта
бу граф Мольтке оселилися у Фер’єрі. 
Розкіш і краса замка, в якому мешкав син 
фундатора міжнародного банківського до
му Альфонс Ротшільд, вразили прусського 
монарха.

Повсюдний Штібер і його таємна та 
польова поліція дбали, аби їхнім високим 
панам нічого не бракувало.

У фер’єрському замку в ті дні панувало 
пожвавлення. Там готувалися до двох да
лекосяжних історичних актів, якими заліз
ний канцлер Отто Бісмарк хотів завершити 
насильницьке об’єднання німецьких земель, 
поставити Пруссію на чолі могутньої, 
озброєної до зубів Німеччини — і водночас 
підкорити Францію, свого головного супро
тивника.

Франція тим часом переживала глибоку 
кризу. 2 вересня під Седаном після кіль
кох тяжких поразок капітулювали імпера
торські війська, і Наполеон III здався в 
полон. По двох днях у Парижі було прого
лошено Французьку республіку. Але наступ 
німецьких військ тривав, і за три тижні 
столицю було оточено.

Та на цьому битва за долю Франції не 
скінчилася. В країні були ще сили, які 
могли зупинити ворога, а може, й розгро
мити його. Звісно, при умові, що респуб
ліка озброїть усіх патріотів! Цього не ста
лося, і це ганьбою лягло на французьку 
буржуазію, котра воліла укласти пакт із 
ворожою державою, аби тільки не постави
ти під загрозу свої класові інтереси.

Постійним посередником між зрадниками 
з так званого «уряду національної оборони» 
та окупантами став міністр Жюль Фавр, 
який уже 19 вересня прибув у Фер’єр для 
переговорів з Бісмарком.

Першим зустрів його в ротшільдовому 
замку німецький камердинер Густав Олен- 
дорф.

— Мсьє, я приготував вам теплу купіль. 
Гадаю, що після тривалої подорожі з Па
рижа вам приємно буде освіжитися,— 
уклонився він Фаврові.

— Дуже вам вдячний.
Запобігливий Олендорф завів гостя до

ванної, зміряв температуру води, допоміг 
йому помити спину й загорнув його в теп
ле волохате простирало. Жюль Фавр був 
щасливий.

Звістка про його переговори з Бісмар
ком викликала в Парижі бурю обурення.

Жюль Фавр мусив публічно пояснити 
свій вчинок.
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— Я їздив до Фер’єра з власної ініціа
тиви, без відома колег з уряду. Хотів дові
датись од канцлера Бісмарка, які умови 
миру він може запропонувати...

В січні 1871 р. уряд національної обо
рони знову послав свого Жюля Фавра до 
канцлера, цього разу в Версаль, де в ті 
дні прусський король наказав коронувати 
себе на німецького імператора Вільгель- 
ма І.

У  Версалі на Фавра знову чекав чемний 
камердинер Олендорф.

— Мсьє, я приготував вам теплу купіль. 
Гадаю, що вам буде приємно освіжитися.

— Дякую, Густаве, це дуже мило з ва
шого боку.

Цього разу Фавр привіз із собою ма
леньку теку з важливими паперами, яку 
не випускав з рук. Крім офіційних повно
важень, у ній були письмові інструкції для 
переговорів про умови миру, дані про во
єнні, господарські й фінансові можливості 
республіки, протоколи засідань уряду й ін
ші папери. Саме ті документи, що на них 
так марно полювала прусська служба 
шпигунства таємного радника Штібера.

У  відведеному йому покої міністр Фавр 
старанно замкнув теку в шухляді секрете
ра й ключ забрав із собою.

Цього разу тепла купіль скоріше при
ємно стомила, аніж освіжила пана послан
ника. Тим паче, що йому довелося довго 
чекати й кілька разів дзвонити, перш ніж 
Густав з’явився нарешті з теплими воло
хатими простиралами.

— Даруйте, мсьє, я ходив на кухню — 
замовляв для вас вечерю. Я подбав також 
про те, щоб вам принесли її до покою... — 
вибачався Олендорф, кутаючи худе міні- 
строве тіло в тепле, м’яке простирало.

— Он як? Це дуже добре, Густаве. Я 
хотів би по вечері ще трохи попрацювати.

— Ну, звичайно, мсьє.
По вечері міністр сів у глибоке крісло, 

і Густав поставив перед ним на малень
кому столику пляшку мартеля. Фавр по
клав на коліна шкіряну теку, збираючись 
перед зустріччю з Бісмарком ще раз пере
глянути свої інструкції.

— Може, мсьє іще щось бажає? — спи
тав камердинер.

— Дякую, Густаве, сьогодні ви мені 
більше не потрібні. Тільки не забудьте 
вранці розбудити мене.

— Неодмінно, мсьє. На добраніч, мсьє,— 
вклонився Густав Олендорф і тихо зачи
нив за собою двері.

Вже було нерано, коли до покою зайшов 
камердинер Густав Олендорф, відсунув з 
вікон важкі завіси й, кахикнувши, розбу
див Фавра.

— Доброго ранку, мсьє. Купіль прийме
те до сніданку чи згодом?

Міністр внутрішніх справ версальського уряду Жюль 
Фавр благав допомоги у Вільгельма І. Карикатура 

Ж. Піл оте ля.

— О, Густав, котра година? Я не за
спав?

— Дев’ята, мсьє. Я дозволив собі не бу
дити вас, мсьє. Його світлість пан канц
лер кланяється вам і дуже шкодує, що 
не зможе прийняти вас сьогодні. Аудієнцію 
відкладено на завтра, на одинадцяту годи
ну. Мёш доручено, мсьє, подбати, аби вам 
нічого не бракувало. Я ладен виконати 
кожне ваше бажання, мсьє,— уклонився 
Олендорф...

За годину до цього Бісмарк прийняв та
ємного радника Штібера.

— Ось, ваша світлість, — подав Штібер 
канцлерові кілька густо списаних аркушів 
паперу.— На жаль, це не все, я не встиг...

— Не встиг, не встиг,— розгнівався Біе- 
марк.— Нам треба знати ці документи пов
ністю, розумієте, пане таємний раднику? 
Повністю! — Він погортав папери, котрі йо
му передав Штібер, і, карбуючи кожне сло
во, наказав: — Передайте цьому Фавру, що 
сьогодні я не прийму його. Невідкладні 
справи. А ви ж завтра о восьмій ранку 
дасте мені решту копій. Зрозуміли, пане 
таємний раднику?

Штібер шанобливо вклонився.
Міністр Жюль Фавр провів день у бла

женній бездіяльності. На кожнім кроці він
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відчував дбайливу увагу невтомного камер
динера, страви були розкішні й вишукані, 
шампанське й коньяк — найкращі.

Змирившися з долею, він рано ліг спа
ти, щоб завтра вранці як слід підготува
тися до зустрічі з залізним канцлером. 
Перед тим ретельно замкнув теку з папе
рами в секретер і ключ почепив на тасьму 
нічної сорочки.

«Хоч це й зайва обережність,— подумав 
він,— та все ж буду спокійно спати».

І він швидко заснув. Незабаром до опо
чивальні нечутно зайшов камердинер Олен- 
дорф. На порозі на мить спинився й на
слухав. Чутно було тільки рівне міністрове 
дихання.

Він підійшов до секретера, застромив у 
замок наготовлений ключ і тихо відімкнув. 
Усі замки в дверях і в секретері були 
старанно змащені,

Зі шкіряною текою в руці Одендорф ви
слизнув з опочивальні. В коридорі шепнув 
кілька слів вартовому, який виструнчився 
перед ним, і притьмом подався до свого 
кабінету.

його чекала ще одна безсонна ніч. До 
ранку він мусив зняти копії з решти Фав- 
ровмх паперів.

Через багато років ВІльгельм Штібер 
писав у своїх мемуарах:

«Я часто думаю про те, як реагував би 
Фавр на новину, що камердинером, який 
допомагав йому купатися й подавав йому 
обід, насправді був я, Вільгельм Штібер, 
міністр поліції й шеф служби розвідки.

Після його приїзду до Версаля, вийшов
ши з ванни по нагріті простирала, я швид
ко підійшов до секретера, куди Фавр на 
моїх очах поклав теку. Він не був замкне
ний. Я швидко перегорнув папери й пере
свідчився, що вони мають неабияку цін
ність. Потому, коли Фавр заснув, я від
чинив секретер другим ключем і почав 
переписувати всі папери з його теки.

До світанку я встиг переписати тільки 
дві третини паперів. Мерщій подався до 
канцлера, віддав йому копії й усно інфор
мував його про зміст решти матеріалів. 
Бісмарк вирішив, що мусить познайомити
ся з усіма документами, і відклав зустріч 
на другий день. Наступної ночі я докінчив 
свою працю.

Упорався я тільки о пів на п’яту ранку. 
Зате канцлер перед зустріччю з французом 
перечитав і вивчив уеі його документи.

Пригадую, як зі сходів дивився я вслід 
кареті, що відвозила Фавра назад до Па
рижа. Я не міг стримати усмішки, подзво
нюючи монетами, що їх француз тицьнув 
мені в руку перед від’їздом...»

Опівночі 27 січня 1871 р. гармати в Па
рижі й під Парижем змовкли. Жюль Фавр

і канцлер Бісмарк дійшли до «чесної 
угоди».

240 000 французьких солдатів було взято 
в полон, впродовж двох тижнів Париж му
сив сплатити завойовникам 200 мільйонів 
франків, як першу частину контрибуції.

Незабаром по тому паризький «уряд на
ціональної оборони», чи то пак національ
ної зради — довершив свою справу. Не 
тільки тим, що 10 травня прийняв і під
писав ганебні умови миру, на підставі яких 
од Франції було відірвано Ельзас і Лота- 
рінгію й вона змушена була сплатити 
5 мільярдів франків воєнних репарацій. 
Але передовсім кривавим придушенням 
Паризької комуни, при якому німецьким 
завойовникам старанно асистували Тірсо і 
Фавр.

Підкорення Франції було не тільки за
вершенням Бісмаркової «політики крові й 
заліза», але й зенітом кар’єри його вірно
підданого Вільгельма Штібера.

Крім солідних грошових винагород, він 
дістав за свою вірну службу імперії два
дцять сьомий орден.

Вільгельм Штібер побачив світ 3 травня 
1818 р. в родині дрібного чиновника в сак
сонському Серсебурзі. По двадцяти роках 
служби його батька перевели до Берліна. 
Виконуючи батькове бажання, юний Віль
гельм поступив на теологічний факультет, 
але незабаром переключився на юриспру
денцію — вирішив стати адвокатом, щоб 
захищати карних злочинців. Навчання він 
чергував з практикою — відвідував берлін
ські пивнички, де збиралися злодії й аван
тюристи, контрабандисти й повії. Усе це 
мало стати йому в пригоді в майбутньому.

Свою практику Вільгельм Штібер під
кріплює теорією. Читає головним чином 
юридичну літературу, а також архівні ма
теріали про прусського державного радни
ка Юстуса Грюнера, начальника берлін
ської й прусської поліції за часів Напо
леона.

Він послідовно виховував у собі харак
терну, найбажанішу рису прусських підда
них: тих, що стоять унизу, жорстоко топ
тати, а тим, що стоять угорі, шанобливо 
кланятись. Цьому принципу він зостався 
вірний до самої смерті.

Незабаром після закінчення навчання 
Штібер здобув славу найперспективнішого 
берлінського адвоката, його клієнти були 
карні злочинці. З 1845 по 1860 рік він за
хистив — в переважній більшості успіш
но — понад три тисячі чоловік. Він не тіль
ки брав у своїх клієнтів щедрий гонорар, 
не дбаючи, як і де вони дістають гроші, 
але й використовував їх у своєрідний спо
сіб. Він «обробляв» підходящих злочинців, 
роблячи з них донощиків, агентів-провока-
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торів берлінської поліції, на яку працював 
уже давно.

Швидко зорієнтувавшись у політичній си
туації в країні, він зосередив свої зусилля 
на тому, щоб разом зі своїми агентами 
проникнути в лави дедалі зростаючого ре
волюційного руху пролетаріату.

Для прусської поліції це була неоціненна 
послуга.

Тут Штібер теж не трудився задарма — 
за свої заслуги він став редактором бер
лінського «Поліційного журналу», кримі- 
налістського часопису. Тим самим він під
нявся на перший важливий щабель своєї 
кар’єри.

18 березня 1848 р. в Берліні вибухнула 
революція. Вулиці вкрилися барикадами. 
Королівська піхота виставила проти не
озброєного люду гармати.

По двох днях кривавих боїв король 
Фрідріх Вільгельм видає маніфест «До 
моїх дорогих берлінців», у якому таврує 
«банду лихих людей, котра спробувала 
спровокувати сутички, аби потім мати змо
гу кричати про помсту за невинно пролиту 
кров», а протягом наступних двох днів 
урочисто обіцяє проголосити конституцію. 
То була убога обіцянка, але її вистачило, 
щоб буржуазія категорично відмовилася 
від дальших революційних дій і покинула 
пролетаріат — тоді ще слабкий і мало ор
ганізований— на поталу королівським гре
надерам.

Розказують, що Фрідріх Вільгельм, під
бадьорений впливом своїх маніфестів і ді
ями гвардійських артилеристів, переодяг
нувшись у цивільне, в супроводі свого 
ад’ютанта вирішив ознайомитися зі стано
вищем на берлінських вулицях. В одному 
місці король та його супутник з задоволен
ням спостерігали, як городяни розбирають 
барикади.

Нараз хтось упізнав Вільгельма й вигук
нув:

— Король!
Люди кинулися до нього. їх підганяла 

цікавість, більшість із них живого волода
ря ще ніколи не бачили. Але, в пошарпаній 
одежі, сунучи юрмою, вони мали грізний 
вигляд.

Король боязко озирнувся. Та, як на те, 
поблизу не було ні варти, ні війська. Ад’ю
тант мовчки накивав п’ятами.

Юрма спинилася за кілька кроків од 
монарха. Всі дивилися на чоловіка у висо
кому сірому циліндрі й довгому плащі на
опашки й мовчали. Ніхто не звертав уваги 
на молодика, що стояв віддалеки. Він 
якусь мить придивлявся до цієї картини, 
а тоді швидко рушив до них. Нерішуче 
став між королем і берлінцями.

З юрми почувся чийсь слабкий і несмі
ливий вигук:

— Геть тирана!
Ніхто не підтримав його, озвалося лиш 

якесь невиразне мурмотіння.
І тут молодик, що досі стояв непорушно, 

підбіг до короля, вигукнув: «Геть тирана!», 
взяв його за лікоть і, перш ніж люди отя
мились, щез із ним за найближчим рогом.

Отетерілий король теж нічого не второ
пав, він тільки відчував, як незнайомець 
тягне його з собою. За кілька кроків він 
почув його шепіт:

— Не бійтеся, ваша величність. Я агент 
поліції й подбаю про вашу безпеку...

І все ж таки хоробрість повернулася до 
Фрідріха Вільгельма тільки тоді, коли вони 
зустріли озброєних гвардійців, яких вів на 
поміч захеканий ад’ютант. Полегшено зітх
нув і монархів рятівник.

— Даруйте мені, ваша величність, якщо 
я наважився...

— Ви врятували мені життя. Прусський 
король зуміє віддячити вам. Як вас зо
вуть?

— Вільгельм Штібер, ваша величність, 
завжди до ваших послуг...

— Я пам’ятатиму про вас, гер Штібер,— 
заявив король — і здійснив свою обіцянку. 
На адвоката чекала висока нагорода, ве
лика премія і кар’єра в поліцейській 
службі.

1850 р., коли йому сповнилося 32 роки, 
Штібер дістав титул прусського поліцей
ського комісара. Його першочерговим зав
данням була боротьба з робітничим рухом, 
представники якого після поразки револю
ції мусили емігрувати.

В Лондоні, де жив Карл Маркс, 1851 р. 
відбувалася перша всесвітня виставка. 
Кришталевий палац у Гайд-парку, в яко
му розпочав тоді свою кар’єру гарматного 
короля ессенський ливарник Альфред 
Крупп, вважався новим дивом світу. Де
хто поспішав побачити його на власні очі. 
Серед цікавих був і комісар Штібер.

Але насправді він приїхав для того, щоб 
якомога більше розвідати про «Союз ко
муністів» і про зв’язки, які Карл Маркс 
підтримує з німецькими землями, натра
пити на слід «комуністичної змови», в існу
ванні якої він нітрохи не сумнівався. Од
нак, як він згодом з гіркотою писав, бри
танська поліція не зрозуміла його.

З такою ж місією, але з дещо ліпшими 
наслідками, відвідав Штібер весною на
ступного року Париж. Там він прикинувся 
«емігрантом», і його по-дружньому при
йняли в колах радикалів та соціалістів. 
Діставши від них список їхніх однодумців, 
що залишилися в Німеччині, Штібер поспі
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шив додому. Незабаром там розпочалися 
масові арещти й судові процеси...

Хоч Штібера не раз звинувачували в без- 
принциповості, він і далі підіймався щаб
лями кар’єри. Новий регент, згодом імпе
ратор Вільгельм І, який 1858 р. замінив 
на престолі свого малодушного й на той 
час уже недоумкуватого брата, хоч і не 
виявляв Штіберу надто велику прихиль
ність, але визнавав, що такі слуги теж 
можуть стати в пригоді дворові, бо від них 
зрештою залежить безпека трону.

Про «поліцайрата» Штібера ширилися 
всілякі, загалом мало приємні чутки. Вони 
стосувалися як його служби, так і його 
вдачі та родинного життя. Наймогутнішою 
зброєю Штібера — і воднораз головним 
джерелом побічних прибутків — був кон
троль над таємними домами розпусти, 
зокрема тими, що їх відвідували вершки 
суспільства, включаючи іноземних дипло
матів.

Поки він задовольнявся фінансовим бо
ком справи і дбав, щоб бешкети прусської 
шляхти не набували надто великого розго
лосу, інакше кажучи, поки не звертав ува
ги на їхню «моральність», усе було гаразд. 
Та тільки-но він почав зловживати своїм 
становищем для прямого й непрямого шан
тажу, коса найшла на камінь.

ІЗ травня 1866 р. увечері всемогутнього 
шефа берлінської поліції Вільгельма Шті
бера було заарештовано. Справа дійшла до 
судового процесу.

Верховний державний прокурор Шварк 
звинуватив Штібера в «зловживанні служ
бовим становищем і незаконному тиску», 
тобто іншими словами — в шантажу. Але 
далі суд захопився звинуваченням, яке про
ти Штібера висунув редактор часопису 
«Германн» Вільгельм Ейнхгофф, котрий 
написав, що Штібер — батько 21 дитини, 
чотирнадцятеро з яких підозріло рано по
мерло, і що одну свою дитину він таємно 
продав відомому злодієві, в якого вона ско
нала з голоду. Звинуватили, звісна річ, не 
Штібера, а редактора Ейнхгоффа, чию 
статтю державний прокурор класифікував 
як образу, заподіяну прусському державно
му службовцеві.

Судовий процес привернув до себе інте
рес громадськості... Та справжню сенсацію 
викликав вирою Штібера визнали невин
ним і реабілітували трохи не як захис
ника батьківщини. Зате редактора Ейнх
гоффа засудили до в’язниці.

Тут нема ніякого парадокса, все було 
абсолютно логічно — і саме в дусі прус
ького права. Все, що робив Штібер, він 
робив в ім’я короля і в інтересах прус
ської імперії.

Та все ж таки скандал навколо Штібера

не вдалося зам’яти, отож він мусив при
наймні на якийсь час звільнити місце на
чальника поліції.

Як свідчать його власні спогади, кілька 
наступних років він провів на службі в ро
сійського царя, допомагаючи йому реорга
нізувати й модернізувати горезвісну «ох
ранку». Та вірогідніші джерела твердять, 
що Штібер був лише агентом російського 
посольства в Берліні й дістав завдання 
стежити за російськими емігрантами та ре
волюціонерами в Німеччині. Розповідають 
також, що царська поліція запропонувала 
йому співробітництво в охороні Олександ
ра II, коли цар лікувався в Емсі. Так воно 
було чи ні, але дві речі не викликають ні
якого сумніву. По-перше, саме інформація 
про царську Росію, про діяльність і переко
нання російського посланника в Берліні 
відчинили 1863 року Штіберу двері до но- 
воспеченого канцлера Бісмарка, котрий, 
мабуть, ніколи нічого так не боявся, як 
воєнного конфлікту з могутньою царською 
імперією. І, по-друге, внаслідок цієї обі
знаності Штібер до свого дотеперішнього 
послужного списку агента-провокатора й 
поліцейського шпигуна додав ще й розвід
ницьку діяльність.

Протягом 1865 р. мешканці багатьох ав
стрійських міст і сіл звикли бачити дво
колку, запряжену одною конякою. На вузь
ких козлах сидів чоловік середніх літ, тор
говець святим товаром — чотками, ладан
ками, статуетками діви Марії, святої Тере
зи та багатьма подібними речами.

В першу чергу торговець звичайно ре
комендувався місцевому священику, дару
вав йому щось із свого товару і цим са
мим діставав його благословення.

Відтак у супроводі зграї цікавих дітла
хів він їхав на площу й починав торгівлю.

Торгівля йшла добре. Люди в Горішній 
Австрії, в Тіролі, були побожні, товар мав 
пристойний вигляд, статуетки святих яск
раво ряхтіли і, головне, коштували наполо
вину дешевше, аніж в інших торгівців.

Повернувшись до Берліна, Вільгельм 
Штібер подав Бісмарку звіт про чисель
ність, розташування й силу австро-угор- 
ської армії — звіт, перед докладністю яко
го мусив схилитися навіть старий скептик 
Мольтке, що досі шпигунів, а тим паче 
Штібера, зневажав. Крім того, торговець 
святим товаром спромігся організувати в 
Австрії невелику, але надійну й ефективну 
сітку агентів.

Незадовго до початку пруссько-австрій- 
ської війни канцлер Бісмарк призначив 
Штібера начальником політичної польової 
жандармерії й водночас головним цензо
ром та відповідальним охоронцем прус
ького короля й головної ставки.
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За тиждень після початку війни австрій
ська північна армія під командуванням 
генерала Бенедека зазнала поразки у ви
рішальній битві під Садовою. Результат 
війни не викликав уже ніякого сумніву.

За великі заслуги начальника польової 
жандармерії прусський король Вільгельм 
призначив його на пост таємного радника 
й щедро винагородив.

Вільгельм Штібер досяг вершини своєї 
кар’єри — і знову з головою поринає в 
працю.

В роки між війнами проти Австрії й 
проти Франції Штібер з допомогою Біс- 
марка поставив німецьке шпигунство на 
масову основу.

В контршпигунській службі він зосере
дився на боротьбі з «внутрішнім ворогом», 
як Бісмарк називав дедалі зростаючу со
ціал-демократію. Головними Штіберовими 
помічниками й далі були агенти-провокато- 
ри з лав карних злочинців і люмпенпроле- 
таріату, таємні поліцейські агенти й зрад
ники, вся продажна потолоч.

Водночас Штібер небачено розширив 
апарат цензури, взявши під контроль не 
тільки всю пресу, але й приватне листу
вання. Завдяки зусиллям Штібера в Німеч
чині було складено перші списки заборо
неної літератури, що містили десятки 
книг.

Так таємна політична поліція таємного 
радника Штібера стала всемогутньою дер
жавою в державі.

В ті роки всі розуміли, що війни між 
двома державами, які змагаються за пер
шість у Європі,— Німеччиною й Франці
єю,— не минути.

Недалекий розумом і марнославний ім
ператор Наполеон III, оточений ще дурні
шими й марнославнішими радниками та 
міністрами, прагнув доказати світові, що 
має зі своїм дядьком не тільки спільне 
ймення; він щасливо всміхався, коли під
ступний воєнний міністр хвалькувато за
певняв його:

— Прусську армію я просто не визнаю! 
Ось найліпший військовий козир! — і пока
зував на свою шаблю.— Ми не втратимо 
жодного гудзика на гамашах!

Але скоро, надто скоро виявилося, що 
ні шаблі, ані повна кількість гудзиків на 
гамашах ні до чого, якщо армія не має 
доволі рушниць і гармат, а головне — рі
шучості й патріотичного натхнення.

Розвідницьку діяльність проти Франції 
Штібер організував у великому масштабі. 
Зокрема в Ельзасі й Лотарінгії, де жило 
багато німців, він знайшов сотні, тисячі 
охочих агентів і помічників і зняв на кар
ти дільниці німецько-французького кордо
ну, де планувався напад.

Кривавої слави зажив Штібер як началь
ник польової жандармерії. Не тільки кож
ного французького розвідника, а взагалі 
кожного, на кого впала бодай невелика пі
дозра, що він чинить опір німецьким агре
сорам і допомагає патріотичним борцям 
у німецькому тилу, Штіберові поплічники, 
страчували на місці.

Для пояснення масових страт і вбивств 
він придумав формулювання: «Схоплений, 
під час стрільби в поранених німецьких 
солдатів...»

Досвід Штібера придався його майбут
нім послідовникам — організаторам тоталь
ного шпигунства й теоретикам та практи
кам тотальної війни.

В одному з листів Штібера до дружини 
читаємо:

«Хоч ми поводимося вельми стримана й 
хоч ми, німці, від природи добросерді, та 
ми буквально- спустошуємо цю країну. Рек
візуємо коней, вози й більшість худоби. 
Знищуємо залізниці, забираємо всі про
дукти. В алеях і парках рубаємо дерева...»

Отже, пізніша тактика випаленої землі 
теж не була новим винаходом.

Вільгельма Штібера багато разів наго
роджували. Але все життя він був переко
наний, що люди ненавидять його, і тим 
упертіше силкувався добитися такого ста
новища, щоб його принаймні боялися.

У своїй фельдфебельській філософії він 
не пішов далі того, що судив інших по со
бі. Він став взірцем майбутніх генерацій 
прусських «вірнопідданих», які не вагалися 
сліпо виконувати злочинні накази.

Навіть в останні роки перед пенсією 
Штібер не забув про свій колишній досвід 
й організував у Берліні кілька так званих 
«зелених домів», таємних домів розпусти. 
Оскільки в Німеччині проституцію було 
заборонено, кожен, хто відвідував «зеле
ний дім», потрапляв у Штіберові тенета й 
мусив дорого відкуплюватися.

То була помста цього фельдфебеля з ти
тулом таємного радника вершкам суспіль
ства, які його, плебея, відмовилися прийня
ти в своє середовище.

Коли Вільгельм Штібер помер, біля його 
могили зібралося багато видатних і висо
копоставлених людей. Та лихі язики пле
скали, що вони прийшли тільки пересвідчи
тися, чи не йдеться про якусь нову Штібе- 
рову хитрість і чи гробар справді закопає 
його.

Пересвідчившись, що Штібер дійсно від
дав богові душу, вони полегшено зітхнули 
й розійшлися. Канцлер Бісмарк не обмо
вився про Штібера у своїх мемуарах жод
ним добрим словом.

Бо слуги князів завжди лишаються в пе
редпокої історії.
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Мата Харі.

МАТА ХАРІ
1903 рік. Гомінкими вулицями вечірньо

го Парижа неквапливо йде молода жінка. 
Іде, сама не знає куди — вона тут уперше. 
Скромне збіжжя залишила в малому го
телі на Монмартрі. Іде без мети, очі її 
блищать цікавістю й захопленням.

Вона проходить площею Бланше й за
вертає на бульвар Кліші. Ще здалеку ба
чить великі лопаті червоного млина. Перед 
освітленим входом зупиняється, мов зача
рована. Яка краса, який блиск! Під’їжджа
ють елегантні карети, й фаетони, з них 
виходять пани у фраках і циліндрах, пе
щені дами в.дорогих хутрах, з прикрасами 
й коштовностями. З дверей долинають му
зика й спів.

Куди всі так поспішають?
Молода жінка стоїть непорушно, заплю

щивши очі, немов у неї йде обертом го
лова.

Цей свій перший вечір у Парижі вона 
затямить на все життя. А також прагнення 
дістатися нагору, в цей пишний блискучий 
світ.

Передусім спробувала щастя в ролі на
турщиці.

— Скільки тобі років, крихітко? — питає 
її художник Октав Гійоне.

— Двадцять три.
її постава не витримала іспиту перед 

суворим художниковим поглядом. Він на
малював її портрет для якогось плаката,

але це невелика утіха. І мізерний заро
біток.

її знову чекає вулиця, в очах у неї зно
ву — велика надія.

Стомлена, майже в розпачі, завертає 
жінка пізно ввечері на рю д’Амбуаз, де 
повно публічних домів.

— Слухай, золотко,— звертається до неї 
нафарбована дама,— мені шкода, щоб ти 
ішла на вулицю. Якщо маєш три франки, 
я відведу тебе до одного благородного до
му, хочеш?

Молода жінка мовчки виймає три фран
ки. Матрона довго оглядає її. Незважаючи 
на всі пережиті муки, ця жінка вабить до 
себе якоюсь таємничою східною красою. 
І досвідчений доктор Бізар, лікар жіночої 
в’язниці Сен-Лазар, котрий регулярно 
оглядає дам за гонорар, здивовано витрі
щив на неї очі.

Немолодий уже лікар і молода жінка 
навіть гадки не мали, за яких обставин 
вони знову зустрінуться через багато ро
ків.

Аристократичний дім, який відвідують 
ліпші пани,— тільки вимушена зупинка на 
шляху до мети. Незабаром жінка стає кур
тизанкою, її оточують розкіш, друзі й ко
ханці. Вона постійно дбає про те, щоб 
кожне знайомство відкривало нові двері у 
вище суспільство. їй допомагає колишній 
досвід, й іноді вона виступає у вишуканих 
приватних салонах у ролі індійської тан
цівниці.

«Моя дорога, ви мусите виступати пуб
лічно...»

«Мадам, то був би непрощенний гріх, 
якби вас не побачив цілий світ. Браво!»

15 березня 1905 р. ввечері до паризького 
музею Гіме, урочисто прикрашеного й 
освітленого, з’їжджаються розкішні карети 
й авто. До музею заходять чоловіки у фра
ках і сніжно-білих маніжках, жінки в пиш
них туалетах, загалом люди, котрі звичай
но не квапляться відвідати це місце.

— Що тут таке? Чому така розкіш? — 
питають здивовані перехожі.

Тільки декілька десятків старанно віді
браних гостей, і серед них німецький посол 
у Парижі, журналісти й критики дістали 
на цей вечір запрошення, яке обіцяло хви
лююче видовище:

«Індійська танцівниця Мата Харі вико
нує ритуальні танці...»

Мата Харі — яке дивне ймення! Фахів
ці, до яких звернулися по допомогу, пояс
нили, що по-малайському це означає «око 
сонця».

Перший виступ Мата Харі перед шир
шою публікою пройшов, без сумніву, з 
успіхом. «Матен», «Фігаро», «Еко де Парі» 
й інші газети змагалися в панегіриках.
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Зійшлися на тому, що Мата Харі — неко- 
ронована королева танцю. І це в той час, 
коли в Парижі виступали Айседора Дун
кан та їда Рубінштейні

Монте-Карло пропонує Мата Харі чудо
вий ангажемент.

Паризька опера запрошує її на роль 
танцівниці в «Королі Лагорському» Мас- 
сне.

Пропозиції надходять майже з усіх єв
ропейських столиць...

Незабаром після тріумфу в Парижі Мата 
Харі з неменшим успіхом виступає у Від
ні, Берліні.

Ім’я Мата Харі набуло європейської 
слави.

Важко сказати, що поширювалося швид
ше — слава танцівниці чи коханки, що 
викликало до неї більший інтерес та увагу.

Через багато років, коли Мата Харі сто
ятиме вже в кінці свого життєвого шляху, 
голова французького військового суду, 
котрий звинуватив її в шпигунстві, спи
тає її:

— Це правда, що ви снідали з берлін
ським поліцай-президентом Готтлібом фон 
Яговим?

— Це правда,— вестиме далі голова су
ду,— що ви перебували в інтимних зв’яз
ках з німецьким кронпринцем?

— Так, я любила його. Принц узяв мене 
з собою на маневри до Сілезії. Був там і 
герцог Брауншвейгський.

— І з  ним ви теж?
— Так.
Вже тоді, коли Мата Харі святкувала 

свої перші успіхи, репортери й ловці сен
сацій намагалися довідатись, звідки, влас
не, прилетів цей метеор, який засліпив па
ризьку знать, який «косить чоловіків, мов 
траву».

З’явилися перші життєписи, перші леген
ди й вигадки, рекламні чутки й пікантні по
дробиці з романтичним забарвленням. Все 
те, що доточувалося до імені Мата Харі аж 
до самої її смерті. Та й потому теж.

Мата Харі, справжнє ім’я якої було Мар
гарита Зелле, народилася 1876 року в гол
ландському містечку Леувардені, в родині 
місцевого капелюшника Адама Зелле.

Маргарита розцвіла в батьківському домі 
пишною красою, і 1895 р. родичі підшукали 
їй надійну партію — капітана голландських 
колоніальних військ Маклеода, кремезного 
шотландця.

В березні 1895 р. молоді вирушили у ве
сільну подорож на Яву, де на капітана че
кали невідкладні службові обов’язки. Ін
донезійські колонії в ті часи завдавали чи
мало клопоту Голландії. Населення північ
ної Суматри вже кілька років провадило 
священну боротьбу проти колонізаторів.

А капітан Маклеод командував загоном ка
ральних військ.

Молода Маргарита, оточена юрмою ту
більної прислуги, часто лишається сама й 
почасти з нудьги, а почасти з цікавості на
магається ознайомитися з тутешньою мо
вою й культурою, звичаями яванців. Зна
йомиться і з. буддизмом.

Найдужче їй подобаються яванські танці 
та музика.

Якийсь час усе, здається, йде гаразд. Та 
потім приходить перший тяжкий удар — 
умирає її первісток.

І тільки коли в неї народилася дочка, 
вона трохи оговталася.

У вільні хвилини Маргарита знов буває 
в тубільній частині міста, захоплюється ек
зотичною музикою, танцями. Велике вра
ження справив на неї буддійський храм 
Боробудур.

Незабаром молоде подружжя Маклеодів 
знову спіткав тяжкий удар. Капітан все 
частіше вдається до алкоголю- Що більше 
він п’є, то більше бешкетує.

Кар’єрі Маклеода прийшов край.
Лихий, як хмара, сів він з родиною на 

корабель до Амстердама. Там його чекала 
набагато гірша посада, без помешкання й

Маргарита Зелле і її чоловік Маклеод.
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численної прислуги. Він покидав світ, де 
влада білих ^означала все, і вертався до 
світу, де владу мали тільки гроші.

В житті Маргарита знову настала криза. 
Зі злості, щоб забутися, Маклеод пив біль
ше, ніж раніш. Росли борги, іноді в домі 
не було ні гроша.

Кульмінація настає швидко. Колишній ге
рой королівських колоніальних військ про
пиває все, що було в хаті. Щоб уникнути 
в’язниці для боржників, він збирається по
датись до родичів у Шотландію.

Маргарита у відчаї кидає доньку й чо
ловіка й тікає до своїх у Леуварден.

Бліда й мовчазна, стоїть вона іноді за 
прилавком батьківської крамниці капелю
хів. Але більшу частину дня й цілими но
чами лежить непорушно, втупивши очі в 
стелю, й мріє. Нічого не чує, нічого не по
мічає. Немовби навколо неї порожнеча, не? 
мовби час спинився.

Вона мріє про життя, сповнене розваг і 
пригод. Вона знову хоче бути в товаристві 
гарних людей, мати гарні, дорогі речі.

Отож, забравши з батькової каси в крам
ниці всі гроші, вона тікає до Парижа...

* * *

— Підсудна, чи визнаєте ви, що началь
ник берлінської поліції фон Ягов доручив 
вам секретну місію і виплатив п’ятнад
цять тисяч марок винагороди? — спитав 
за чотирнадцять років Мата Харі полков
ник Санпру, поліцейський офіцер, що ко
мандував республіканською гвардією.

— Що стосується особи й суми, то це 
правда, — відказала Маргарита. — Пан 
полковник дійсно прислав мені п’ятнадцять 
тисяч, але зовсім не за службу, яку ви 
маєте на увазі, а за мою прихильність. Шеф 
німецьких шпигунів,— додає Маргарита й 
на мить замовкає, — був моїм коханцем.

— Суду це відомо,— саркастично каже 
Санпру.— Але і в такому разі сума надто 
велика для винагороди за вияв приязні.

— Мої коханці ніколи не пропонували 
мені менше!

Мата Харі окидає зверхнім поглядом сі
мох членів військового суду.

— Отже, ви, обвинувачена,— веде далі 
допит Санпру, — визнаєте, що перебували в 
інтимних стосунках з начальником німе
цької служби розвідки й брали в нього 
гроші?

— Визнаю. Але я не розвідниця, я ніколи 
не займалася шпигунством! Я куртизанка, 
якщо хочете, але не розвідниця. Чуєте? Ні 
і ще раз ні!

Голова суду схиляється над паперами. 
Слова просить військовий обвинувач лей
тенант Морне.

Він приступає до з’ясування питання, яке

і під час процесу, і довго потому мало ви
рішальне значення. Ішлося про причетність 
чи непричетність Мата Харі до катастро
фічного провалу французького наступу на
весні 1917 р., керованого генералом Ніве- 
лєм. Страхітливі втрати довели тоді армію 
майже до бунту, а Францію — на грань за
гибелі.

Почали шукати винного. Мата Харі чи ні?
Деякі обставини свідчили за це. І лейте

нант Морне висунув припущення, що Мата 
Харі скористалася з свого незаконного пе
ребування в містечку Віттель, де лікува
лися французькі й союзницькі офіцери, для 
шпигунської діяльності, що їй там удалося 
вивідати плани генерала Нівеля й передати 
їх німцям.

— Що ви шукали в Віттелі? — питає він.
— Я їздила провідати свого коханого, ва

шого союзника, російського капітана Мар
кова.

Холоднокровний британський майор То
мас Каулсон залишив почуття осторонь і 
підрахував, що «велике кохання» Мата Ха
рі до пораненого російського капітана кош
тувало союзникам 25 000 убитих, 60 000 
поранених і 20 000 зниклих безвісти.

Такий самий висновок зробив, зрештою, 
і військовий трибунал.

Перед тим як надати слово впливовому 
політикові Жюлю Камбоку, голова суду 
спитав обвинувачену:

— Чому ви наполягали на тому, щоб 
було викликано цього свідка?

Мата Харі посміхнулася: :
— Як ви, певно, знаєте, цей свідок посі

дає у французькому уряді досить високе 
становище. Він знає, про що йде мова в 
раді міністрів і що готується на полі воєн
них дій. Я зустрілася з ним після свого по
вернення з Мадріда. Він був колись моїм 
коханцем, і я охоче поновила нашу дружбу. 
Ми провели разом три дні. Нехай він ска
же вам, чи поставила я йому під час на
ших розмов бодай одне запитання, що сто
сується війни.

— Ні, такого не було! — відказує Кам- 
бок на запитання голови.

— Малоймовірно,— заперечує обвину
вач лейтенант Морне,— щоб двоє людей 
могли провести разом три дні й навіть сло
вом не прохопитись про те, що мучить усіх 
нас.

— Може, це й малоймовірно,— холодно
кровно відказує свідок,— але це правда. 
Ми розмовляли про східне мистецтво.

* * *

Ішов третій рік війни, почалися затяжні, 
окопні бої.

В той час зв’язками чарівної танцівниці 
уже серйозно займається «Друге бюро»,
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друге відділення французького генераль
ного штабу, зокрема начальник групи 
контррозвідки капітан Ладу. Куди б він не 
повернув, скрізь натрапляє на Мата Харі. 
Вона їздить не тільки по цілій Франції, 
але й до Іспанії, Голландії, Швейцарії, од
не слово, робить що хоче. Ладу не знає, 
що й думати. У нього саме повно клопоту 
через якусь таємну й повсюдну німецьку 
шпигунку «Мадмуазель Доктор», за якою 
марно полює служба контррозвідки, а тут 
іще треба шукати цю перелітну танцівницю.

А може, Мата Харі і є та невловима 
чарівна «докторка»?

— Мадам, ви мусите якомога швидше 
покинути Францію,— каже Ладу Мата Харі 
й тут же шкодує, що звелів викликати її.

Вона сидить перед ним із самовпевненою 
посмішкою й дивиться на нього примруже
ними очима.

— Всі союзницькі держави підозрюють 
вас,— веде далі Ладу,— підозрюють, що ви 
працюєте на німців. Тому ми просимо вас 
повернутися на батьківщину, до Голландії, 
і протягом найближчого часу, себто до кін
ця війни, не ступати на землю Франції.

— О боже, і спаде ж таке людям на 
думку — підозрівати мене в шпигунстві! — 
сміється Мата Харі.

— Запідозрити вас не так уже й важко. 
При ваших знайомствах і зв’язках з офі
церами.

— Отже, ви стежите за мною?
— Війна, мадам.
— І все ж таки ви помиляєтесь. Я вва

жаю себе космополіткою. Як голландка, 
тобто піддана нейтральної держави, я ні
чим не зобов’язана жодній з воюючих кра
їн. Шпигунством я не займалася й не за
ймаюсь.

Ладу не вірить їй. Він залюбки поса
див би її за грати, там вона, певно, заго
ворила б. Але бракує доказів. І потім, до
сить йому згадати про всіх впливових дру
зів цієї дами, як він проганяє від себе цю 
думку.

— Мені дуже хотілося б переконати вас, 
мій капітане, в своєму доброму ставленні 
до Франції,— каже Мата Харі.— Я хочу за
пропонувати вам одну річ. Я саме збира
юсь до Брюсселя. Як ви добре знаєте, ні
мецький генерал-губернатор Бельгії фон 
Біссіиг — мій дуже близький приятель. Ка
жіть, капітане, я готова виконати в Бельгії 
ваше завдання.

Капітан Ладу не бачить підстави, чо
му б йому не пристати на її пропозицію. 
Він може принаймні випробувати таємничу 
красуню, підготувати їй маленькі, непо
мітні сильця. Може, нехай вона передасть 
кільком французьким агентам у Бельгії 
письмові вказівки? Це покаже, що вона за 
пташка. Правда, ті агенти опиняться під

загрозою, тому треба вибрати таких, що 
вважаються сумнівними. Що ж, можливо, 
одним пострілом удасться вбити двох зай
ців — він здихається небажаних агентів і 
водночас викриє Мата Харі!

«Це зовсім непогана ідея»,— усміхнувся 
він у думці й подякував відвідувачці за її 
пропозицію.

Нейтральна Швейцарія за першої світо
вої війни була найжвавішим міжнародним 
центром шпигунства. Сюди вели інформа
ційні канали з усіх воюючих країн. В Бер
ні, Цюріху, Базелі, Лозанні — скрізь роз
мовляли по-німецьки, по-французьки, по- 
англійськи, по-італійськи, по-російськи, 
скрізь торгували таємницями. Часом якась 
таємниця зникала разом з продавцем, дех
то загадково вмирав, але незаперечних слі
дів не залишалося ніде.

Життя, зовні веселе і, як на воєнні роки, 
порівняно безтурботне, тривало далі.

В Женеві жив начальник французького 
шпигунського відділення полковник Парша. 
Начальник відділення «Інтеллідженс Сер
віс» містер Філпот у Цюріху видавав себе 
за торговця єдвабом. У тому ж місті гостю
вала італійська розвідка на чолі з бароном 
Алоїзом, філії австрійського й німецького 
шпигунства. В американській місії в Берні 
працював молодий дипломат Аллен Даллес.

В цій атмосфері добре велося легендам 
і чуткам, які часто поширювалися навмис
не. Одна з них стосується Мата Харі.

В розкішному санаторії Лозанни влас
ним коштом після тяжкого поранення літ 
кується французький льотчик-офіцер граф 
де Шіллі, молодий, багатий аристократ, пал
кий патріот і хоробрий воїн, його догля
дає чарівна дочка німецького ветеринарно
го лікаря Анна Віттіг, яка студіює в Швей
царії медицину. Молоді люди спалахують 
взаємною пристрастю.

Граф де Шіллі мужньо сприйняв висно
вок лікаря, що він більш ніколи не сяде 
за штурвал літака, і після тривалих розду
мів зважився присвятити себе розвідни- 
цтву.

Закохана дівчина, хоч вона й піддана 
країни, з якою Франція воює, погоджується 
з графом. Ба навіть більше — обіцяє стати 
його вірною помічницею.

З однієї поїздки вона повертається роз- 
червоніла, збуджена.

— Дорогий, я навіть не знаю, як вам це 
оповісти. Але те, про що я довідалася, без 
сумніву дуже важливе. Слухайте...

І розповідає графові, що в кав’ярні, куди 
вона забігла з приятелькою, за сусіднім 
столиком сиділо двоє елегантних чоловіків. 
Один, у сірому фланельовому костюмі анг
лійського крою, сказав своєму співбесідни
кові по-німецьки:
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Страта у Венсені.

■— Останні повідомлення про підготовку 
передислокації французьких військ, які нам 
надіслала з Парижа Н-21, дуже цінні для 
нас.

Графові де Шіллі здалося, що це справді 
може бути дуже важливо.

— Прекрасно, моя люба, ми все одно 
їдемо до Парижа. Отже, розшукаємо там 
шефа нашого «Другого бюро»!

Капітан Ладу був дуже здивований, коли 
йому доповіли, що до нього прийшов граф 
де Шіллі зі своєю нареченою. Рівно годину 
тому від нього вийшла Мата Харі. І ось 
нові одвідувачі.

Вислухавши квапливу розповідь своїх но
вих добровільних помічників, капітан зве
лів перевірити їхнє повідомлення.

Французькі агенти підтвердили з Шарле- 
віля, де була розташована головна ставка 
німців, що німці справді знають про пла
новану передислокацію союзницьких військ, 
їх нібито повідомила агентка Н-21...

Жінка під знаком «Н-21». Хто це може 
бути? «Мадмуазель Доктор» чи, може...

Ясно було тільки одне — літера «Н» свід
чила про те, що йдеться про давнього, до
воєнного німецького агента, бо після по
чатку війни німецька служба розвідки по
значала своїх агентів, що працюють у 
Франції, літерою «А» й порядковим номе
ром.

Після довгих розмірковувань капітан Ла
ду вирішив відкласти від’їзд Мата Харі до 
Бельгії на два-три тижні, сподіваючись че
рез своїх берлінських агентів довідатися, 
хто такий цей «Н-21». А потім іще пошле 
слідом за Мата Харі цього романтичного

графа і його наречену. Спробувати не за
вадить.

Мата Харі страшенно нудьгує в розкіш
ному номері готелю. Більшість її шану
вальників і коханців наділи уніформи і за
раз воюють. Старенький Клюне, сімдесяти
літній адвокат, її вірний шанувальник, тут, 
але його товариство не хвилює її.

Почувся стукіт у двері. Слуга приніс ві
зитку з ім’ям, яке їй нічого не говорило: 
Анна Віттіг.

До кімнати зайшла молода, гарно зодяг
нена жінка.

— Чим можу стати вам у пригоді, дів
чино?

Колишня студентка оповідає Мата Харі 
історію:

— Мадам, я проста міська дівчина. Але 
мені випало велике щастя — невдовзі я маю 
стати дружиною графа де Шіллі. Зрозу
мійте мене, благаю вас, і не гнівайтесь, що 
я до вас прийшла. В мене зовсім немає 
друзів, я зовсім не вмію поводитися з муж
чинами. Пан граф часто оповідав мені про 
вас. Він бачив вас на сцені, він у захоп
ленні від вас. І тому мені спало на думку, 
може, ви могли б дати мені кілька порад 
як жінка жінці...

Мата Харі й Анна Віттіг одразу сподо
балися одна одній. Незважаючи на те, що 
Анна й далі добре грає роль, яку їй ви
значив її режисер і порадник граф де Шіл
лі, вона піддається чарам Мата Харі, і її 
недавнє тверде рішення викрити цю диво
вижну жінку як шпигунку поступово роз
віюється. Та відступити вона вже не може. 
Можливо, вже тоді в її душі народилося
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те почуття провини, котре потому так тяж
ко гнітитиме її. Адже вона, німкеня, допо
могла французам стратити жінку, котра 
працювала па її батьківщину.

Вибравши момент, вона задала Мата 
Харі фатальне запитання:

— Даруйте, Маргарито, що я питаю вас 
про це, і якщо не хочете, то не відповідайте. 
Подейкують, ніби ви дозволяєте, щоб вам 
платили за любов.

— Нехай собі,— відказує Мата Харі й 
обнімає дівчину за плечі.— Нічого розумні
шого вони однаково не придумають. А втім, 
для танцівниці, це не найгірша реклама. 
Принаймні так запевняють мої агенти. Але 
тобі, дитинко, я можу сказати правду, бо 
ти німкеня. Я допомагаю твоїй батьківщині, 
розумієш? Іноді посилаю твоїм землякам 
корисні повідомлення, певна річ, не задар
ма. Якщо хочеш, можеш назвати це роз- 
відництвом. Я маю навіть свій знак, Н-21. 
Але повір мені, що я з великим нетерпін
ням чекаю, коли скінчиться війна. Якби 
не одна людина, котра попросила мене про 
це й котра для мене так багато важить, я 
нізащо не робила б цього...

Це зізнання вичерпало роль Анни Віттіг 
і графа де Шіллі. Капітан Ладу здобув ін
формацію, на яку так иолював, і міг тепер 
спокійно підготувати останні сильця на роз
відницю Н-21.

Роман Анни Віттіг скінчився, як і нале
жить, бучним весіллям. Але омріяне щастя 
не тривало так довго, як звичайно буває 
в казках. 1927 року в пресі з’явилося коро
теньке повідомлення, що Анна Віттіг гра
финя де Шіллі впала в депресію, котра 
мучила її протягом кількох років, і вкоро
тила собі віку.

Берлінські агенти не допомогли капіта
нові Ладу викрити розвідницю Н-21, отож 
йому не залишалося нічого іншого, як по
слати Мата Харі до Бельгії, давши їй зав
дання передати п’ятьом співробітникам 
французької розвідки нові письмові вка
зівки.

«Видасть себе Мата Харі чи ні?» — питав 
себе в думці капітан Ладу й наказав сте
жити за кожним її кроком.

Через два дні після від’їзду Мата Харі 
з Парижа він дістав повідомлення з Мад- 
ріда, що танцівниця оселилася в Гранд- 
отелі й одразу ж налагодила зв’язки з ні
мецьким військовим аташе.

За тиждень Мата Харі рушила далі. Во
на сіла на пароплав «Голландія». Та тіль
ки-но корабель вийшов у відкрите море, 
до нього підплив британський есмінець і 
вислав на його палубу офіцера з озброє
ним патрулем.

— Алло, капітане! На вашому кораблі 
перебуває танцівниця Мата Харі, еге ж? 
Для неї буде ліпше, якщо ми візьмемо її

під свою охорону. Скажіть їй, що ми че
каємо.

На британському есмінці з затриманою 
танцівницею поводилися дуже чемно. В лон
донському порту на неї чекало велике авто 
з провідником, котрий відвіз її до шефа 
контррозвідки Базіля Томпсона.

— Я вимагаю, щоб мене негайно відпу
стили, сер. Ви не маєте права затримувати 
мене. Я голландка, піддана нейтральної 
держави.

— Не хвилюйтеся, мадам,— усміхається 
сер Томпсон,— ми не затримаємо вас ані 
на хвилину довше, ніж треба. І за це я на
перед вибачаюсь перед вами. Але ми має
мо до вас невеличке прохання. Не повер
тайтеся поки що до Голландії. Тобто ми 
знаємо, що ви там не зосталися б, що ви 
їдете до Бельгії, але для нас це небажано. 
Вибачте, мадам, іде війна. Пароплав, на 
який ви зараз сядете, пливе до Більбао. 
Щасливої дороги, мадам.

— Я протестую, сер! Ви не маєте права.
— Маю, мадам. Це право надане мені 

війною. І дозвольте вам одну пораду.
— Якщо це зробить вам приємність, то 

прошу.
— Облиште, мадам, свою дотеперішню 

діяльність і більше ніколи не займайтеся 
нею. Думаю, ви розумієте мене.

— За пораду дякую,— гнівно каже Мата 
Харі, переконана, що дальші протести мар
ні.— Я зроблю все, щоб вам не довелося її 
повторювати.

Та пароплав ішов не до Більбао, а до 
Віго.

Танцівниця майже весь час проводить у 
своїй каюті. Вона хоче бути на самоті. Ду
має. Відчуває якийсь внутрішній неспокій, 
якого й сама не розуміє.

— Чи визнаєте, підсудна,— питає за кіль
ка місяців Мата Харі обвинувач третього 
військового трибуналу в Парижі Морне,— 
що ви виказали німцям імена п’ятьох фран
цузьких агентів?

— Це неправда! Німецький генерал-гу
бернатор Бельгії пан фон Біссінг був 
моїм коханцем. Він щедро платив мені, але 
з державної кишені. Оскільки за такі суми 
треба було якось звітувати, він, певно, за
писав на мій рахунок також арешт цих 
п’ятьох агентів. Але я не маю з цим нічого 
спільного, чуєте, нічого.

Військовий обвинувач заспокоєно зітхає. 
Останніми словами підсудна видала себе. 
Вклонившись, він сідає.

Полковник Санпру розпочинає пере
хресний допит.

— Підсудна, в мадридському готелі 
«Рітц» ви жили поруч покою офіцера вій
ськово-морських сил Канаріса?

— Так.
— Цей офіцер часто бував у вас?
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— Так. к
— Він давав вам якісь подарунки або 

гроші?
— Так, він був моїм коханцем.
— Гар азд,(г-киває Санпру і веде далі.— 

Чи правда, що цей ваш коханець телегра
фував своєму колезі в Амстердам, аби той 
переказав вам у Париж п’ятнадцять тисяч 
марок?

— В мене немає підстав заперечувати 
цього,— признається Мата Харі.— Цей ні
мецький офіцер теж мав звичку платити за 
мою прихильність грішми своєї держави.

— Ви знали, що офіцер Канаріс — агент 
німецької розвідувальної служби?

— Ні, мене це не цікавило.
— Підсудна, чи визнаєте ви, що вика

зали Канарісові тих п’ятьох французьких 
агентів, котрим мали передати письмові 
завдання в Бельгії, і що ви передали йому 
й ці вказівки?

— Це неправда. Я такого не робила.
Перехресний допит тривав довго, і судді

знову й знову поверталися до останнього 
перебування Мата Харі в столиці Іспанії.

В Мадріді вона не тільки налагодила 
зв’язок, але й вступила в любовні стосунки 
з трьома німецькими офіцерами. Точніше, 
з двома вона відновила їх, бо познайомила
ся з ними ще раніше. Нове знайомство вона 
зав’язала з лейтенантом морських сил Ка
нарком, котрий в Іспанії грав роль поміч
ника морського аташе, а насправді був од
ним із провідних німецьких агентів на Ібе
рійському півострові й у Північній Африці.

Всі три офіиери вдовольняли фінансові 
вимоги чарівної танцівниці за рахунок дер
жавної скарбниці. За її словами — тільки 
за любовну прихильність. Імовірніше — за 
те, що Мата Харі пропонувала їм за ці 
гроші відомості з французьких джерел, а 
та коне адреси агентів «Другого бюро» за 
кордоном. Але можна припустити, що коли 
вона й не мала ніяких даних, то панове 
вигадували їх — і платили. Отже, можливо, 
що насправді Мата Харі не мала на своє
му сумлінні всього того,, в чому її звину
вачували. Недарма деякі біографи назива
ють її невинною жертвою судової помилки.

Вранці 13 лютого 1917 р. в двері номера 
в готелі «Атене» в Парижі, де мешкала 
Мата Харі, постукав комісар поліції Пріо- 
ле і без дозволу зайшов досередини. За 
ним увійшло двоє помічників.

— Як ви смієте заходити без дозволу до 
мого номера! — скрикнула вражена Мата 
Харі.

— Даруйте, мадам,— уклонився Пріо- 
ле,— але поліція, як правило, заздалегідь 
не повідомляє про свій візит.

— Ви прийшли заарештувати мене?
— Ні, мадам, але я змушений просити

Вйс, аби ви супроводили мене до капітана 
Ладу.

— Чому так раптово? Адже я тільки вчо
ра розмовляла з ним.

В кабінеті капітана Ладу, крім началь
ника служби контррозвідки, було ще кіль
ка офіцерів, котрих вона не знала. Ладу 
витяг зі столу якийсь аркуш, підвівся, ка
хикнув і глухим голосом почав читати на
каз про арешт Маргарита Зелле...

24 липня Мата Харі постала перед сі
мома офіцерами, які мали вирішити її долю.

Після дводенного розгляду справи пол
ковник Санпру зачитав вирок:

— «Іменем республіки! Третій військо
вий суд у Парижі визнав підсудну Марга
риту Маклеод, уроджену Зелле, прозвану 
Мата Харі, винною в злочинному шпигун
стві й допомозі ворогові, й засудив її до 
страти через розстріл!»

Захисник Клюне плаче.
Мата Харі схожа на кам’яну статую. Во

на не плаче.
Клопотання про помилування, подане на 

ім’я президента Пуанкаре, відхилено.
В камері № 12 Сен-Лазара Мата Харі 

чекає страти, призначеної невідомо чому 
аж на 15 жовтня 1917 р. Майже чверть 
року повинна 37-літня Маргарита розмір
ковувати в тісній камері про себе, про 
своє життя й смерть. Лише іноді тишу чо
тирьох стін порушує короткий візит при
ятеля Клюне, інколи оглядає тюремний лі
кар Бізар, її давній знайомий. Священика 
вона попросила не приходити до неї.

15 жовтня 1917 р. о четвертій годині ран
ку до в’язниці Сен-Лазар з’явився капітан 
Бушардон, щоб відвезти Мата Харі на міс
це страти у Венсен.

Через кілька хвилин після того, як про
лунав залп, лікар констатував, що смерть 
настала раптово.

Німецькі фахівці переважно згодні з іс
ториком шпигунства Темпом:

«Мата Харі насправді ніколи не працю
вала на німецьку службу розвідки».

Французька преса 1925 р. опублікувала 
заяву одного з членів третього військового 
трибуналу: «Панове, ви ще не знаєте всьо
го! В руках у нас були просто-таки приго
ломшливі докази!»

А англійські фахівці досі поширюють 
думку, що Мата Харі хоч і була розвідни
цею. але нижче середнього рівня, десь так 
п’ятого гатунку, і що вона пробувала по
єднати дві найстаріші, відомі ще з біблій
них часів, професії — проституцію і шпи
гунство.

Важко сказати, хто з них має рацію.

Переклад з чеської
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тогранній творчості як здо
бутки, так і пороки середо
вища, яке породило його, се
редовища, в якому і для 
якого він працював. І лише 
в кращих і більших своїх 
творах цей митець зумів 
піднятися над вадами свого 
суспільства.

Уолт Дісней не обмежу
вав свою діяльність ство
ренням мультиплікаційних, 
документальних, ігрових та 
телевізійних фільмів. Він 
заснував одну з найбільших 
кінокомпаній, що входили в

У ОЛТ  ДІСНЕЙ
Певно, не було в світово

му кінематографі видатного 
режисера, навколо особи та 
творчості якого виникло 
стільки вигадок і небилиць, 
як навколо недавно помер
лого мага і чарівника ма
льованого світу, улюбленця 
сотень мільйонів глядачів 
Уолта Діснея.

Беззастережні прихильни
ки Уолта Діснея робили й 
роблять з нього мало не вті

лення сучасного Санта-Кла- 
уса.

Його недруги вважали й 
вважають весь творчий до
робок Діснея лише різнови
дом реклами, перейнятим 
духом наживи й далеким 
від справжнього мистецтва.

Правда ж про Діснея по
лягає в- тому, що цей вели
кий митець був породжен
ням сучасної Америки. Він 
втілив у собі і в своїй бага- Уолт Дісней,
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У. Дісней серед своїх героїв.

голлівудську «Велику вісім
ку» — «Уолт Дісней про- 
дакшн». А трохи пізніше — 
і компанію по виробництву 
й прокату різножанрових 
кінокартин «Буена Віста 
продакшн». З 1954 року він 
регулярно створював теле
візійні мультфільми. Але й 
цим не обмежувалася його 
справді американська «ді
лова активність». Створе
ний ним парк розвдг «Діс- 
нейленд» — унікальне яви
ще. Унікальне як за фанта
зією свого творця, так і за 
прибутками, які цей парк 
приносив. Дісней декорував 
«білу олімпіаду» в Скво- 
Веллі... І все перелічене 
складає ще далеко не повну 
картину його діяльності. Ось 
іще один штрих її: створю

ючи свої мультфільми, Діс
ней, буквально засипав кра
їну ляльками, малюнками, 
книжками-коміксами, що 
зображували героїв його 
мальованих стрічок.

Розповідають, що в кіно 
він прийшов, маючи в кише
ні сорок доларів. Насправ
ді ж він прийшов у кіно 
з куди більшим багатст
вом: талантом, оригіналь
ним мисленням, кипучою 
енергією...

Свої перші центи Уолт за
робляв, продаючи газети. В

Каченя Дональд Дак.

роки І світової війни пра
цював водієм у «Червоному 
хресті». І з дитинства — ма

лював, малював, малював. 
Врешті, коли йому сповни
лося сімнадцять, вступив до 
академії мистецтв у Чікаго. 
Так і не закінчивши її через 
брак коштів, переїхав до 
Канзас-Сіті, де працював 
спершу художником у жур
налах, потім робив реклам
ні діапозитиви для місцевих 
кінотеатрів.

Тут, у Канзас-Сіті, Діс
ней робить перший крок на 
шляху до майбутньої слави 
— вступає до «Канзас-Сіті 
філм корпорейшн». В 1920— 
1923 рр. у співробітництві з 
молодими художниками-ен- 
Тузіастами створює кілька 
досить посередніх коротко
метражних мультиплікацій
них фільмів.

Кінематографічна мульти
плікація була винайдена ро
ків через п'ятнадцять після 
кінематографа Люм'ерів. 
Перші мультфільми створю
вали на початку другого де
сятиріччя нашого століття 
американедь Стюарт Блек- 
тон, іспанець Сегундо де 
Шомон, француз Еміль 
Коль, росіянин Владислав 
Старевич. Коли почалася 
перша світова війна, музи 
(принаймні, муза мульти
плікації) замовкли. Отже, 
початок роботи Діснея в 
цьому жанрі був, власне, і 
«другим початком», «другим

Собака Плуто.



Куточок у «Діснейленді».

народженням» мальованого 
кіно взагалі.

В 1923 роді Дісней пере
їхав до Голлівуда.

Йому вдалося домовити
ся про виготовлення кіль
кох фільмів про осучаснені 
пригоди славетної Аліси з 
фантазій Льюїса Керрола. 
За «Алісу в країні мульти
плікації» Дісней заробив 
дві з половиною тисячі до
ларів. З цими грішми і 
спробував він «стати на но
ги» — створив маленьке 
власне підприємство — ком
панію по виробництву 
мультфільмів. Але «Аліса» 
це іще робота учнівська, в 
ній ще не відчувається ін
дивідуальність митця.

Куди цікавішим і більш 
самостійним виявився на
ступний персонаж Діснея— 
герой двадцяти шести його 
короткометражних фільмів 
Кролик Освальд. Це вже 
було мистецтво, це вже по
добалося глядачам, викли
кало до себе увагу. А за чо
тири роки — в 1928 р. — 
Дісней разом з дружиною 
Ліліан створив, нового героя 
— Міккі-Мауса. Перший 
фільм «за участю» Міккі-

Мауса носив назву «Паро
плав Віллі».

Фільми про пригоди Мік
кі-Мауса поставлені з бага
тющою комедійною фантазі
єю. За' ритмом, за образни
ми засобами вони суто на
ціональні, американські, і

багато в чому нагадують 
комічні стрічки Чапліново- 
го учителя в кіно Мак-Сен- 
нета: пружний сюжет, без
ліч гумористичних ситуацій, 
комічних трюків. Ніяких на
півтонів, тонкощів. Міккі- 
Маус багатьма рисами по
ведінки нагадує підлітка: 
його наївність поєднується 
з прагненням усе пізнати й 
зробити самотужки.

Продовжуючи знімати

Кадр з фільму «Бембі».
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Кадр з фільму «Білосніжна і сім гномів».

пригоди Міккі, Дісней в 
1929 році гарчав робити і 
низку фільмів-короткомет- 
ражок під загальною наз
вою «Наївні симфонії», 
зміст яких повністю відпо
відає назві. В цьому циклі 
народився іще один про
славлений персонаж Діснея 
— каченя Дональд Дак, 
якого часто називають про
сто Дональдом. Це персо
наж заздрісний, крикливий, 
персонаж, що любить поглу
зувати з інших і сам по
трапляє у розставлені ним 
тенета.

В 1933 році, чи не перший 
в світі, Дісней застосував у 
кінематографії метод «тех- 
ніколору». За цим методом 
він зняв кіноказку «Троє по
росят».

Опанувавши звук і колір, 
створивши десятки коротко
метражних мультиплікацій, 
Уолт Дісней — також од
ним з перших, в 1938 році, 
почав працювати над повно
метражними графічними 
мультиплікаційними філь
мами.

Перший і, мабуть, кра
щий з усіх його повномет
ражних фільмів «Білосніж
на і сім гномів» завоював

багатомільйонну аудиторію. 
Він довів не лише величезні 
творчі можливості Діснея 
та його великого колективу 
художників, але й право ве
ликих мальованих фільмів 
на існування

«Я роблю фільми, на які 
діти не соромляться приво
дити батьків. Ніякої чарів
ної формули в мене немає. 
Можливо, справа в тому, 
що я- просто роблю те, що

подобається мені самому — 
добрі, людяні історії, які до
водять, що світлі аспекти 
життя можуть бути не менш 
цікавими, ніж похмурі. Це 
старий добрий секрет чарів
них казок із щасливим фі
налом. Люди завжди «вбо
ліватимуть» за Золушку та 
її принца», — казав Дісней.

Так, і «Білосніжка», і 
трохи модернізована версія 
казки про дерев'яного хлоп
чика «Піноккіо» за книж
кою Коллоді (переробка 
цього сюжету Ол. Толстим 
під назвою «Золотий клю
чик, або Пригоди Буратіно»Кадр з фільму «101 далматинський дог».
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широкй відома у нас), і 
«Думбо» — все це «добрі, 
людяні історії».

Творчість Діснея оціню
валася критикою по-різно
му. Скажімо, навіть такий 
визначний історик кіно, як 
Ж. Садуль, ставився до 
фільмів Діснея досить упе
реджено, різко критикував 
навіть найкращі його робо
ти, в тому числі й дуже хо
рошу картину «БембІ», яка 
обурювала його своєю сен
тиментальністю.

А тим часом зворушлива 
й цнотлива історія оленятка 
Бембі і досі хвилює й зача
ровує юних і дорослих гля
дачів.

Колись ще до війни, Діс- 
ней зняв вельми претензій
ний фільм «Фантазія», який 
мусив, на його думку, від
творити в зорових образах 
музику великих композито
рів. Експеримент явно не 
вдався: «Пасторальну сим
фонію» Бетховена зобража
ли якісь добренькі кентав
ри, музику Чайковського 
супроводили різноколірні 
метелики, Баха — незрозу
мілі геометричні фігури то
що. Фільм викликав зливу 
нищівних рецензій, памфле
тів та пародій. Дісней зро
зумів, що філософічність — 
не його амплуа і, здається, 
більше не припускався по
дібної помилки. Найцінніше 
в його доробку — це прості 
«людяні, добрі історії». Він 
одержав за них понад де
в'ятсот міжнародних і на
ціональних премій та наго
род. Так, наприклад, серед 
найпопулярніших фільмів у 
США 1961 року — чотири 
стрічки Діснея. Кажуть, що 
такого не траплялося з жод
ним кінопродюсером. І що 
дуже цікаво — серед цієї 
четвірки є й повнометраж
ний мультиплікат «101 дал
матинський дог». Цю карти
ну не можна було б назва
ти «новим словом» у мисте
цтві, але історія про те, як 
«собача громада» стала на 
захист 15 цуценят, з яких 
відьма хотіла зробити собі

горжетку, зроблена надзви
чайно майстерно й викликає 
у глядачів гуманні почуття.

Те саме можна сказати й 
про останні мультиплікати 
Діснея, і про його геогра
фічні та пізнавальні доку
ментальні фільми із серій 
«Люди і країни», «Пригоди 
з життя» (герої яких — тва
рини) , і про маленькі мульт
фільми для телебачення.

Особливе місце в його 
творчості посідають цікаві 
фільми для юнацтва, побу
довані на сюжетах найпо
пулярніших книжок. Досить 
перелічити їхні назви: «Ро
бін Гуд», «Роб Рой», «Пітер 
Пен», «Діти в країні ігра
шок».

Багато уваги приділяв 
Дісней парку, що носить йо
го ім’я, — «Діснейленду». 
Відвідувачі парку знайоми
лися з усіма героями його 
мультиплікаційних та ігро
вих картин, бачили персо
нажів казок чи не всіх на
родів світу, робили захоп
люючі подорожі в світ фан
тастики, в замок Сплячої 
красуні, в Країну цікавих 
книг, в Країну чудес приро
ди, в Країну завтрашнього 
дня тощо. В «Діснейленді» 
можна плавати на старому 
колісному пароплаві, їзди
ти верхи на мулі, веслувати 
повз село ліліпутів, мчати 
на ракеті в міжпланетному 
просторі. Щороку «Дісней- 
ленд» відвідують понад 
шість мільйонів чоловік, і в 
ньому весь час з’являються 
нові й нові атракціони.

Незадовго до смерті Уолт 
Дісней завершив роботу над 
повнометражним графічним 
фільмом «Мауглі». Лишив
ся незакінченим ігровий 
фільм «Чорнобородий при
вид» з ГІітером Устіновим у 
головній ролі. Лишилися 
нездійсненими численні за
думи.

Так, творчість Уолта Діс
нея — складна, нерівна, су
перечлива. Але краще з йо
го творчого доробку стало 
мистецьким здобутком усьо
го людства. ‘

е с Е  С В І Т У

НЕЗВИЧАЙНИЙ МУ
ЗЕЙ. Один польський хі
рург зібрав цілу колекцію 
предметів, що він їх  вилу
чив під час операцій із 
шлунків своїх пацієнтів. В 
його незвичайному музеї 
можна побачити:, англійські 
булавки, ложки, голки всіх 
розмірів та призначень, 
шматки дроту, олов’яних 
солдатиків, монети, різні ре
чі з  дерева та пластмаси. 
Довжина найбільшого екс
поната 38,4 сантиметра, най- 
товщий має у діаметрі 3,5 
сантиметра, найважчий — 
184 грами, а загальна вага 
всієї колекції півкілограма.

СЕРЙОЗНА ПЕРЕШКО
ДА. Майже одній третині 
усіх жінок, які подавали 1 
заяви про видачу їм по- 1 
свідчень на право водіння 
автомобіля, поліція Нью- 
Йорка змушена була відмо
вити. Річ у тому, що зга
дані жінки не погодилися 
заповнити графу анкети, де 
йдеться про їхній вік. Жи
тельки Нью-Йорка посила
ються на той факт, що в 
деяких інших містах Сполу
чених Штатів поліція вия
вилася чемнішою і звіль
няє жінок від подачі подіб- / 
них відомостей.

ВИКРУТИВСЯ. На одно
му з паризьких мистецьких 
аукціонів за велику суму бу
ло продано картину невідо- і 
мого художника часів се
редньовіччя. Головна цін- 

1 ність картини, як запевняв
> власник салону, полягає в
і тому, що вона нібито на

лежала самому Карлу Ве
ликому. По дорозі додому 
власник придбаної картини 

/ помітив, що чоловіки, зобра- )
жені на ній, озброєні гвин
тівками, яких, звичайно, за 
часів Карла Великого ще 
не існувало. Однак власник 
салону пояснив, що ця об
ставина робить картину ще 

< більш цінною...
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тім уже вони дізналися, що то був 
безлюдний острів. Ата. Тут потер
пілі збудували собі хатину з бам
букових стовбурів і накрили її 
банановим листям.

Щоранку юнаки полювали на 
морських птахів, та якось сталося 
нещастя: хтось з хлопців посковз
нувся і застряв у щілині між ске
лями. Товаришам з великим зу
силлям вдалося витягти його,

Робінзони створили цілу 
ферму диких курчат.

Скелі острова Ата місця
ми досягають висоти 800 
метрів над рівнем моря.

Такі два ножі хлопці 
знайшли на острові.Уестеро

Ю Ю §
Ці щестеро юнаків жили на од

ному маленькому острові архіпе
лагу. Тонга в Океанії. Два роки 
тому примхлива доля перетворила 
їх на справжніх сучасних робін- 
зонів.

Одного дня хлопці вийшли на 
рибальському човні в море. Але 
налетів шалений шторм, повири
вав у них з рук весла* зіпсував 
кермо. Вісім днів і ночей шторм

ганяв шістьох безпорадних юна
ків по розбурханому океану. А  в 
їхньому човні не було ні їжі, ані 
питної води.

Згодом човен викинуло на риф, 
розбило у друзки, і вкрай знеси
лені юнаки ледве видерлися на 
сухе місце. Коли шторм ущух, 
хлопці переплили на маленький 
острів, де росли банани, кокосові 
пальми і водилися дикі кури. По-
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Один з юнаків зайнявся скульп
турою.

Юнак зламав собі ногу і проле- 
жав чотири місяці, доки перелом 
не зрісся.

На шостому місяці їхньої робін
зонади хлопцям уперше пощасти
ло тертям видобути вогонь. Вони 
дуже раділи, і найбільша турбота 
тепер була —  постійно підтриму
вати цей вогонь.

Через деякий час вони змайст
рували пліт і зробили спробу за
лишити острів і вийти в океан, але 
знову зазнали аварії. Тепер лиша
лося тільки жити надією, що якесь 
судно помітить їх і врятує.

Так минув цілий рік. Юнаки 
п'ять разів бачили на обрії си
луети океанських пароплавів, по
давали різні сигнали, але ніхто їх 
не почув і не помітив...

Через кілька місяців невелике 
австралійське риболовецьке судно

Робінзони не забули й 
про спорт. Вони вигадали 
щось подібне до гри в 

бадмінтон.

пристало якось увечері до остро
ва Ата. Рибалки хотіли тут заночу
вати, а вранці пошукати біля бе
регів крабів. Вночі одному з ри
балок здалося, що він чує лю д
ські голоси. Товариші висміяли 
його, бо всі добре знали, що 
Ата —  безлюдний острів. Яке ж 
було їхнє здивування, коли вранці 
вони побачили шістьох юнаків, що 
бігли до судна.

На Тонга, куди скоро прибули 
врятовані хлопці, їх, звичайно, вва
жали давно загиблими.

Один австралійський журналіст 
зацікавився пригодами сучасних 
робінзонів, уважно вислухав всі 
розповіді, а потім за допомогою 
фотоапарата відтворив окремі 
сцени їхнього життя на острові 
Ата.

Тексти складених на острові пі
сень вони записували на дощеч

ках.

В С Е С В І Т У
СОЛОМОНОВЕ РІШЕН

НЯ. Місіс Гретта Трігірн з 
Лондона одержала дозвіл 
на розлучення зі своїм чо
ловіком. Речовим доказом 
на судовому процесі була 
магнітофонна стрічка із за
писом розмови ї ї  чоловіка 
з іншою жінкою в досить 
інтимній ситуації. Водно
час суд засудив місіс Трі
гірн до грошового штрафу 
за «втручання в приватне 
життя».

ТІНЬ СЕНАТОРА МАК- 
КАРТІ. П’ятнадцять членів 
команди одного американ
ського риболовецького тра
улера зазнали у відкритому 
океані аварії і понад тиж
день провели на малень
кому безлюдному острівці. 
Врятовані есмінцем війсь
ково-морського фдоту США, 
вони мали відповісти на 
ряд запитань, першим се
ред яких було таке:

«Чи мали ви на острові 
стосунки з місцевими кому
ністами?»

ВИСЛОВЛЮЙТЕСЬ ЯС
НІШЕ, СЕР! Спеціальна 
комісія направила 300 уря
довців британських мініс
терств до... школи. Вони 
мають прослухати спеціаль
ний курс англійської мови. 
Причина цього рішення 
сформульована так: «Нап
равлені на курси урядовці 
складають документи й пи
шуть листи жахливим, пиш
номовним стилем, вживаю
чи застарілі звороти й ту
манні або цілком беззміс
товні речення».

НАРЕШТІ ЗУСТРІЛИ
СЯ. Жителі Австралії — 
паровозні машиністи—брати 
Діксони, з огляду на свій 
фах дуже рідко зустріча
лися вдома. Нещодавно, 
проте, їм удалося нарешті 
побачитися: керовані ними 
поїзди на лінії Сідней — 
Мельбурн зіткнулися (на 
щастя, без будь-яких 
жертв). Обидва брати ле
жать тепер в одній лікар
няній палаті, одужуючи піс
ля незначних поранень.
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Т. Д Е Н И С О В А

ПРОЗА ДЖОНА АПДАЙКА

Гаряче сонце, яскраві барви, 
соковита зелень... І серед спо
кійної пишної природи — мудрий 
і сильний кентавр Хірон. Він гор
до ступає по густій траві, пряму
ючи туди, де на нього з нетер
пінням чекають юний Ахіллес і 
юний Геракл, готові пити із світ
лого джерела його знань. Та ко
ли могутній і прекрасний кентавр 
стає, нарешті, за вчительською 
кафедрою, — міраж розвіюється, 
поступаючись місцем реальності. 
Перед нами дивакуватий і трохи 
незграбний шкільний вчитель-не- 
вдаха Джордж Колдуелл. А в кла
сі замість божественних отроків, 
пдо прагнуть мудрості, сидять зви
чайні підлітки, які зневажають 
науку й навчання і дивляться на 
свого вихователя з ненавистю.

Здається, все переплуталося в 
романі Джона Апдайка з дивною, 
взятою з міфології назвою — 
«Кентавр». Джордж Колдуелл 
•обертається на кентавра Хірона. 
Його син Пітер уявляє себе Про
метеем, прикутим до скелі. Ви
кладачка фізкультури Вера Хам- 
мел постає в образі звабливої, 
легковажної Венери. А гладкий 
директор школи Зіммерман здає
ться всевладним Зевсом-громо- 
вержцем...

Що це? Маячня, хвороблива 
фантазія художника? Намагання 
зробити книжку цікавішою? А 
може, це спроба відродити джой- 
сіанський міф? Адже і в «Уліс- 
сі», і в «Поминках по Фіннегану»

Джеймса Джойса кожний з геро
їв — загалом непримітних дублін- 
ців початку нашого століття — 
співвідносний з якимось міфоло
гічним «прототипом». Леопольд 
Блум з «Улісса» — це не тільки 
агент по збору оголошень, але й 
легендарний Одіссей, його дружи
на Маріон — не тільки бездарна 
співачка, що зраджує чоловіка зі 
своїм шефом, але й вірна Пе
нелопа і т. п. Чимало буржуаз
них критиків і справді вважають 
Джона Апдайка послідовним і вір
ним учнем Джеймса Джойса.

Взагалі у критиків, що в ціло
му досить доброзичливо й при
хильно прийняли роман, найбіль
ше розбіжностей, різночитань, на
віть нарікань на адресу його ав
тора викликав саме міфологічний 
план «Кентавра». Втім, розмовля
ючи з радянськими критиками в 
редакції журналу «Иностранная 
литература», сам Джон Апдайк 
зазначив, що «міфологія — ядро 
книжки, а не зовнішній прийом».

Ті, хто вважає Апдайка звичай
ним наслідувачем Джойса, підхо
дять до явищ мистецтва форма
лістично: в Апдайка, як і в Джой
са, міф, співвідносний до дійснос
ті, глибоко проникає в художню 
тканину роману, отже, мовляв, 
Апдайк іде за Джойсом! Але ці 
критики не хочуть замислитися 
над тим, що самий характер ви
користання Джойсом міфології 
протилежний апддйківському. Від
сутність мети, безглуздість існу

вання, одвічна невлаштованість, 
природжена патологічна збоченість 
особи — ось основні риси люди
ни, виведеної Джойсом із міфо
логічної площини в реальну су
часну дійсність. Вона — ця лю
дина — іграшка в руках випадку. 
З нічого в ніщо — такий її одвіч
ний шлях на землі. І недарма сам 
Апдайк заявляє: «Як людина я 
не приймаю Джойса й боюсь йо
го». Але тут-таки продовжує: «Та 
як письменник і професійний лі
тератор не можу не зважати на 
той факт, що Джойс— жива тра
диція сучасної англомовної літе
ратури. Щодо техніки й літера
турної майстерності стилю Джойс 
залишається неперевершеним май
стром». В такому розумінні — 
тільки в такому! — реаліст Ап
дайк є учнем модерніста Джойса. 
Автор «Кентавра» запозичує в 
славнозвісного ірландця окремі 
прийоми. Але ж сам по собі лі
тературний прийом нейтральний, 
він знаходить своє справжнє ху
дожнє звучання лише в суцільно
му контексті твору, тільки в ра
курсі авторського бачення і сприй
няття світу.

Так, і Джойс, і Апдайк зверта
ються до міфології. Але у Джой
са людина подана в одній пло
щині, він її бачить і зображує 
лише в міфологічному плані, як 
щось незмінне у своїй сутності. 
Апдайку притаманне об’ємне ба
чення людини, міф — це тільки 
один план: це минуле, «золота
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Доба» людства. Сьогоднішній дейь 
незмірно далеко відійшов од мі- 
фа. І від зіткнення міфа з дійс
ністю, як зазначає радянський 
критик Р. М. Самарій, у Апдайка 
виникає гостре трагічне відчуття, 
характерне для світосприймання 
сучасних західних художників- 
реалістів.

«Кентавр» — третій і нині пе
редостанній роман молодого аме
риканського письменника, він лиш 
частина написаного, обдуманого, 
виношеного автором єдиного ціло
го, один з творів, нерозривно 
зв’язаний з усім його доробком, 
та й з самим життям Джо
на Апдайка, бо рецензенти і кри
тики Апдайка зазначають, що в 
коленій із своїх книжок він так 
чи інакше використовує матеріал 
власної біографії,

Джон Апдайк народився у 
1932 році в маленькому містечку 
Шіллінгтон (штат Пенсільванія). 
Його дитинство, як неодноразово 
повторював він сам, пройшло під 
знаком двох катастроф: депресії 
30-х років і другої світової вій
ни. Джон Апдайк, як і Пітер Кол- 
дуелл з «Кентавра», був єдиною 
дитиною в сім’ї, і батько його, як 
і Джордж Колдуелл, був шкільний 
учитель. Джон Апдайк так само, 
як Пітер Колдуелл, будучи сином 
учителя, користався з деяких 
«благ» свого особливого станови
ща в маленькому містечку.

Мати старого Апдайка походи
ла з родини фермера, який, ро
зорившись, оселився в Шіллінгто- 
ні, але на все життя зберіг мрію 
повернутися до землі. Таку саму 
мрію плекала й Джонова мати. І 
ця обставина знову повертає нас 
до «Кентавра»: родина Колдуел- 
лів живе на фермі, що її Джордж 
уже викупив заради дружини, 
фермі, такій чужій для нього, мі
ського жителя, такій непотрібній 
і обтяжливій.

Для дорослих Апдайків містечко 
Шіллінгтон не стало ні рідним, 
ні дорогим —  це була проміжна 
зупинка на шляху життя. І лише 
майбутній письменник став си
ном містечка, ввібрав його в себе, 
зріднився з ним. І як би не на
зивалися місця, де живуть герої 
Апдайка, ми впізнаємо все той же 
Шіллінгтон. Він став для пись
менника немовби символом Аме
рики — «одноповерхової» Амери
ки простих людей, з їхніми бу
денними інтересами, маленькими 
турботами, з їхніми невиразними 
мріями про інше життя.

Хлопець змалку любив малюва
ти, і мати прагнула зробити з

нього художника. Завершивши ви
щу освіту, Джон їде на один рік 
до Англії, в Оксфорд, де навчає
ться в школі живопису.

Повернувшись у 1955 році в 
Штати, Апдайк починає співро
бітничати в журналі «Нью-Йор- 
кер», друкує на його сторінках 
свої фейлетони, нариси, оповідан
ня, статті, пародії, вірші. Части
на цієї продукції ввійшла пото
му в книжку «Прозаїчне асорті» 
(1965), частина склала ядро пер
шої збірки оповідань «Ті самі две
рі». Добірка віршів тих років ви
йшла окремою книжкою під наз
вою «Телефонні полюси та інші 
поеми» (1963). Крім названих 
книг, Апдайк — автор трьох ро
манів: «Ярмарок у богадільні» 
(1959), «Кролику, білей» (1960), 
«Ферма» (1965), а також збірки 
оповідань «Голубине пір’я» (1962). 
В 1965 році вийшов друком його 
«Дитячий календар»— дванадцять 
невеличких віршів, кожен з яких 
присвячений одному місяцю року.

Як бачимо, список творів Ап
дайка ще невеликий. Але ж і ав
тор досить молодий. Зате за зна
чущістю тематики, за глибиною 
роздумів, за стилістичною май
стерністю Апдайк впевнено стає до 
лав найсерйозніших, найталаяови- 
тіших письменників сучасної Аме
рики.

Вже в його першій збірці опо
відань бринять сумні ноти, але 
вона ще позбавлена відчуття тра
гічності, неблагополучия в су
спільстві. Англійські критики од
разу ж відзначили цю якість ран
ньої новелістики Апдайка. Річард 
Мейн писав, що оповідання, вмі
щені в збірці «Ті самі двері», ду
же разюче нагадують оповідання 
Селінджера, вони, як і абсолютна 
більшість американських книг, 
написані автором, що вважає аме
риканський спосіб лшття єдино 
нормальним.

Друга збірка оповідань «Голу
бине пір’я» глибша за змістом, во
на більш зріла, але її  настрій 
приблизно такий самий.

Про що ж розповідають ці 
книжки? Епіграфи до них промов
ляють про владу минулого над на
ми, про те, яку величезну роль 
відіграють невидимі й майже не
відчутні запаси колишніх вражень 
у формуванні наших сьогоднішніх 
поглядів і почуттів.

Герой одного оповідання, що 
повернувся в місто свого дитин
ства, випадково в приймальні лі- 
каря-окуліста зустрічає жінку, з 
якою був близький в юності. Во
на заміжня, він жонатий. їх дав

но вже ніщо не зв'язує, ніщо, 
крім спогадів про минуле. Та ми
нуле оживає, спалахуючи в ньому 
бажанням близькості з колишньою 
коханкою. Воно ще посилюється 
від дотику до записки —■ клапти
ка папірця, який тримали такі 
знайомі, колись рідні руки. Оку
ляри повертають йому нормальний 
зір, і, коли він виходить на ву
лицю — вулицю свого дитинства, 
— світ обступає його, фізично від
чутний, хвилюючий світ, яким йо
го знають тільки діти.

Це типаво апдайківський твір, 
де відсутній сюжет і є тільки 
один-єдиний чітко змальований ха
рактер, де все спрямоване на 
створення певного настрою.

Герой усіх творів Апдайка (за 
винятком роману «Ярмарок у бо
гадільні») від книги до книги 
стає мужнішим і дорослішим. Ге
рой Апдайка завжди молодий. Ми
нуле живе в ньому, як яскраві 
барви дитинства й радісні хвилю
вання юності. Воно не гнітить йо
го, не завдає йому мук, а органіч
но входить у сьогоднішній день 
і приносить з сабою якийсь три
вожний неспокій, невиразну ту
гу за справжнім, яскравим жит
тям — ще не втрачену остаточно 
тугу юності.

Апдайк не малює широких, роз
горнутих картин життя суспіль
ства навіть тоді, коли безпосеред
ньо торкається соціальних тем. 
Візьмімо, приміром, маленьке опо
відання «Ас у скруті». Герой йо
го — Фред Андерсон, на прізвись
ко Ас, втратив роботу. Але не на 
цьому зосереджена увага автора. 
Ас заїжджає до матері, забирає 
свою маленьку доньку, привозить 
її додому і, чекаючи на дружи
ну, знічев’я гортає сторінки газе
ти. Там згадується його ім’я як 
колишньої зірки баскетбола (ця 
тема згодом стане однією з про
відних у романі «Кролику, бі
жи»). І туга за минулим, за тим 
минулим, коли він був незрівнян
ним, незамінним «асом», охоплює 
героя. Приходить дружина. Вона 
багато працює і стомлюється. її 
не цікавлять спогади про колиш
ню славу чоловіка, вона засмуче
на тим, що зараз він втратив ро
боту. Її тон вбивчо іронічний. І 
тоді хАс вмикає радіо — кімнату 
заливає ніжна музика. Він веде 
у танці дружину, і поступово во
на стає ніжною, рідною, слухня
ною. Хвилі музики розслаблю
ють, приносять бажане почуття 
спокою...

Невдоволеність, невлаштова
ність — лейтмотив перших творів
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Апдайка. Звідки ці яастрої? Адже 
герой майже зайжди мав роботу, 
отже, відносно забезпечений. Він 
їздить на своїй, хай старенькій, 
але власній машині. У нього в 
дім, дружина й діти. Здавалося б, 
чого ще потрібно людині? Але, 
виявляється, чогось-таки не ви
стачає, якщо туга раз у раз на
гадує про себе.

Джек І Клара (оповідання «Уол
тер Бріггс») п’ять років як одру
жені. Взагалі вони кохають одне 
одного. Але... їм нудно. І, щоб 
остаточно не набриднути одне од
ному, вони вигадують різні ігри: 
то сперечаються, яка політична 
партія краща (втім, тут Клара ви
являється не досить сильним 
партнером), то вигадують іншу 
гру —  спогади про минуле.

Сім років як взяли шлюб герої 
оповідання «Підтоптана дружина», 
вони вже мають трьох дітей. Чо
ловікові здається, що ці роки зла
мали його жінку, перемогли її. В 
неї пожовкло й зів’яло обличчя, 
обважніла фігура, всі її  інтереси 
зосереджені на дітях. Поза домом, 
на роботі шукає він розради, по
рятунку від домашньої сірості, од
номанітності, нудьги.

Ці оповідання говорять про бо
лісну і безмежну самотність лю
дини в сучасному американсько
му суспільстві, про неможливість 
взаєморозуміння. Мотиви відчужен
ня, невлаштованості, безперспек
тивності стають поступово в Ап
дайка провідними, відтісняючи на 
другий план юнацьку тугу за ми
нулим, підпорядковуючи її  собі, 
вбираючи ї ї  в себе.

Тема самотності, неминучої, не
переборної, навіть у найменшій і 
щільно спаеній часточці суспіль
ства —  родині, спочатку позначе
на немовби пунктиром, безнастан
но повторюючись у найрізноманіт
ніших варіантах в оповіданнях, 
знаходить свою викінчену форму 
в романі «Кролику, біжи».

Невеличке містечко в Пенсільва
нії, в якому неважко впізнати 
рідний Апдайків Шіллінгтон. Ге
рою роману Гаррі Енгстрому 
(«Кролик» —  це його прізвисько) 
26 років. Він працює агентом по 
продажу кухонних машин. Біогра
фія Гаррі проста. Син друкаря, і 
сам теж працював по закінченні 
школи в друкарні. Потім —  армія. 
Повернувшись додому, він одру
жився з Дженіс — продавщицею 
крамниці, де Гаррі підробляв як 
вантажник. Відтоді минуло чотири 
роки. Тепер у них синок Нельсон, 
власний будиночок, машина, по

дарована тестем, і всі інші атри
бути родинного щастя. Але життя 
в їхньому містечку нудне й одно
манітне. Дженіс, нічим особливо 
не зайнята, марнує дні біля теле
візора й попиває віскі. А Гаррі 
не може так жити. Він прагне 
чогось іншого. І зненацька, неспо
дівано для самого себе, він кидає 
дружину і йде геть. А вона саме 
чекає другої дитини.

Випадково він зустрічається з 
колишньою повією Руф’ю і оселяє
ться з нею в сусідньому містечку. 
Руф, зігріта його теплотою і не
звичайною для неї людяністю, від
повідає йому своєю відданістю. І 
Гаррі начебто задоволений. Та 
це не так. Усі його думки —  з 
дружиною і сином. Та й світ Руф 
чужий йому. І коли для Дже
ніс настає час пологів, він по
вертається додому. А Руф тим ча
сом уже при надії (втім, Гаррі 
про це не знає).

Народження дочки начебто при
мирило Гаррі і Дженіс, втихомири
ло, створило сяку-таку видимість 
родинного щастя. Та не надовго. 
Спалахує перша сварка, і Гаррі 
знову йде з дому. Не повертаєть
ся він і на ніч. Дженіс з горя на
шивається до нестями і, намагаю
чись викупати дочку, топить її  
у ванні. Повернувшись додому, 
Гаррі знаходить мертву дитиву. 
Сталося непоправне. Гаррі хотів 
би простити дружину, розуміючи, 
що вона, власне, не винна в цій 
трагедії, але не може. І знову 
він тікає, тікає, сам не знаючи 
куди, можливо, навіть не розумію
чи, що ця його безнастанна вте
ча— стихійна, інстинктивна спро
ба врятуватися від безвихідності, 
затхлості навколишнього життя.

Більшість критиків і читачів ві
тали роман «Кролику, біжи» як 
один з найкращих творів сучас
ної американської літератури. 
Мільтон Ругоф назвав його «Аме
риканською трагедією 1960 ро
ву», поставивши тим самим в 
один ряд із знаменитим романом 
Теодора Драйзера. Справді, історія 
Гаррі Енгстрома чимось нагадує 
історію Клайда Гріфітса. І тут, і 
там йдеться про трагедію молодої 
людини, про крах її «американсь
кої мрії», вбитої суспільним ме
ханізмом.

Але між цими двома історіями 
є суттєва різниця. Вона обу
мовлена не стільки навіть не
схожістю письменницьких індиві
дуальностей Драйзера і Апдайка, 
скільки самим часом. Трагедія 
Клайда Гріфітса це «американська 
трагедія» 20-х років, трагедія

Гаррі Енгстрома — «американсь
ка трагедія» 60-х років. «Амери
канська трагедія» Драйзера напи
сана 1925 року, напередодні еко
номічної кризи. «Кролику, бі
жи» — документ епохи відносно
го «економічного процвітання». 
Гаррі не потерпає через нестачу 
грошей, але його драма не менш 
страшна. Сьогоднішня «американ
ська трагедія» постає зі сторінок 
цього роману як явище безпро
світне, невигойне. Бо це трагедія 
американського д у х у , це голод, 
страх, невпевненість у завтраш
ньому дні, що їх не можуть вга
мувати, розвіяти; зняти ні висо
ка зарплата, ні комфортабельна 
квартира, ані власна машина.

Джерела трагедії —  кінець кін
цем ті ж  самі, що й у 20-ті роки: 
соціальна система капіталізму з 
ї ї  непереборними антагоністични
ми суперечностями. Змінилися 
тільки форми. Тепер американ
ські суперечності остаточно ви
значилися як у сфері економіч
ній, так і в сфері духовній. Оче
видно, що в рамках буржуазного 
устрою виходу не знайти.

В оповіданнях Апдайка харак
тер героя ще не поданий чітко, 
накреслені тільки контури його. 
А Гаррі Енгстром має вже живий 
і досить повно змальований ха
рактер. Навряд чи ми припусти
мося помилки, зазначивши, що 
він типова молода людина сьо
годнішньої Америки. Праця не 
приносить йому анінайменшого за
доволення. Та він і справді вва
жає, що робота не може й це по
винна приносити радості людям, 
бо інакше яка ж це буде робота?! 
Гаррі пощастило зберегти винят
кову для його оточення власти
вість —  природність, прагнення 
бути самим собою. Саме завдяки 
цій властивості приваблює він до 
себе людей, що розкривають перед 
ним свої серця.

До романів, про які йшлося ви
ще, приєднується якоюсь мірою й 
останній великий твір письменни
ка «Ферма». Його герою Джо Ро- 
бінсону 35 років. Він їде відвіда
ти матір, що живе на фермі в 
Пенсільванії. Джо хоче познайо
мити її  зі своєю другою дружи
ною Пеггі та ї ї  маленьким сином 
од иершого шлюбу. Буржуазна 
критика приділяє особливу увагу 
цьому роману Апдайка, твердячи, 
що в ньому все зосередилось на 
психологічному напруженні мо
менту, бо тут на протязі коротко
го відтинку часу —  кількох днів 
—  точиться невидима, прихована 
боротьба всіх з усіма.
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Так само як і в «Кентаврі», 
дія відбувається в Пенсільванії, 
як і в «Кентаврі», батько (в цьо
му романі давно померлий) колись 
не хотів купувати ферму. І син 
спочатку стояв на його боцй. Ап- 
Дайк у перших своїх творах від
кидав думку про те, що повернен
ня до. землі, на лойо природи, дає 
геррям єдину М ОЖ’ЛИВ І СТЬ., ВІД НОСИ
ТИ ^моральне Здоров’я , . душевну 
рівновагу і стійкість у житті.

•Але ґерой «Ферми» Джо- Робїн- 
сониідої: не , ехожщг на : ранніх 
героїв Апдайка. Мабуть, до нього 
прийшла зрілість. Викосивши лу
жок, він відчув себе його х а з я ї
ном , хазяїном ферми, відчув крев
ний зв’язок із землею. Цей «ха
зяйський настрій» здається нам 
тривожним симптомом, ознакою 
заспокоєності й благополуччя, 
кроком назад у порівнянні з пое
тичним і трагічним «Кентавром».

І за манерою, і за структурою 
своєю «Ферма» куди простіший 
твір, він твердо стоїть на грунті 
«реальності». Та в чомусь це все- 
таки оманлива (щоб не сказати 
«штучна») простота і ясність. 
Усі проблеми тут до певної міри 
вирівняні, антагонізми загладже
ні. Вже намічена якась ілюзорна 
«точка спокою» —  твоя земля, де 
ти «хазяїн». Цей шлях може при
вести і до примирення з довко
лишньою дійсністю, до вдаваного 
оптимізму, до псевдореальності.

Розглянуті нами романи й опо
відання пов’язані між собою й 
течуть в одному руслі. Але є в 
Апдайка ще один роман —  «Яр
марок у богадільні», який навіть 
за тематикою своєю стоїть трохи 
осторонь. Однак і він пов’язаний 
з біографією автора.

На околиці Шіллінгюна, неда
леко від будиночка, де жив з 
батьками Джон Апдайк, серед са
ду височіла велика будівля, ото
чена муром —  богадільня. Джон 
частенько бігав туди з хлопцями, 
а в неділю, гуляючи з сином, 
батьки обов’язково проходили че
рез сад богадільні, де погожої 
днини йшла жвава торгівля.

Один день —  день ярмарку — 
і описаний Апдайком у романі.

Зранку дощило. Здавалось, по
года зіпсувалася надовго. Меш
канці богадільні сидять у примі
щенні, і автор має змогу показа
ти їх усіх разом, а також позна
йомити читача з їхніми думками 
й поглядами.

«Ярмарок у богадільні» — 
єдиний твір Апдайка, де відсут
ній головний герой, а серед дійо
вих осіб майже зовсім немає мо
лодих людей.

Роман цей не характерний для 
Апдайка і з іншого погляду — в 
ньому багато роздумів, бесід, дов
гих діалогів, суперечок. Співроз
мовники торкаються?-тем, що їх 
письменник шкода не зачіпав у 

■ інших, гіврїх романах: доцільності 
світового устрою, політики й вій
ни; " американської революції; 
стдновшцаіцегрів, життя на землі 
іг. <<іпі небесєх»., Рецензенти ЦІДг 
ком .слушно зазначали, що цеп 
твір розрахований не на широке 
колоі -а иа серйозного, вдумливого 
читача. А офіціозна буржуазна 
критика визнала політичну тен
денційність автора «шкідливою».

Вельми симптоматично, що Ап
дайк у цьому романі часто-густо 
звертається думкою до Римської 
імперії епохи Нерона, епохи зане
паду і розкладу її моралі, її  духу. 
Напрошуються паралелі й асоціа
ції з сьогоднішньою Америкою.

Безперечно, буржуазна крити
ка не могла доброзичливо прий
няти роман, головну думку якого 
можна сформулювати так: «Висо
кий економічний рівень ще не 
свідчить про духовне здоров’я».

Де ж вихід? Відповіді на це пи
тання не знаходять герої Апдай
ка. Не знає його, видно, й автор. 
Один із його персонажів вважає, 
що вихід у релігії. Кролик знахо
дить «вихід» у втечі. Джордж 
Колдуелл живе й гине, щоб інші 
могли шукати. Джо Робінсона по
тягло до ферми як до «землі обі- 
тованої». Та всі ці «виходи» — 
випадкові рішення.

Апдайк — письменник-філософ. 
Не дивно, що вій часто замислю
ється над так званими «вічними 
проблемами», «вічними темами ». 
У цьому розумінні особливо ха
рактерне оповідання «Голубіше 
пір’я» із збірки під тією ж наз
вою. Герої оповідання, стосунки 
між ними близькі до зображених 
у «Кентаврі». Дія відбувається 
в тому самому Олінджері. Герой— 
хлопець, майже одноліток Пітера. 
Його батько — шкільний учитель. 
Мати мріє про життя на фермі, 
батько ж вважає, що воно — не 
для інтелігента. Через це вони 
весь час сваряться.

Прагнучи збагнути світ дорос
лих, Девід починає читати книж
ки з історії, знайомиться з леген
дами про життя ранніх християн. 
І дедалі частіше міркує про 
смерть. В класі на уроках він за
водить розмови про душу й тіло. 
Але відповіді на свої болючі пи
тання не дістає...

Тут тонко відтворено дитячий 
погляд на таємницю небуття. В 
«Кентаврі» проблема смерті не іс

нує сама но собі, як панічний 
страх перед невідомим. Вона про
сякає весь роман, але переведена 
в інший план: якщо все минуще, 
якщо людина смертна, то навіщо 
вона взагалі приходить на землю? 
Таке переосмислення проблеми, 
новий підхід до неї свідчить, що 
Апдайк уже переборов «дитячі 
страхи».

У критичних зауваженнях, 
присвячених модерністу Конраду 
Ейкіну, Апдайк засуджує той на
стрій панічного страху, яким пе
рейняті оповідання цього письмен
ника. Жах — лейтмотив усієї 
творчості Ейкіна. Як зазначає 
Апдайк, «жах творчих дітищ Ейт 
кіна полягає не в тому, що, мож
ливо, десь існують інші світи, а 
в певності, що їх взагалі не існує». 
У його зображенні, веде далі Ап
дайк, страх приводить у рух усе 
на землі, це не той страх, що йо
го навівав гітлеризм, а той, яким 
віє од теорій Ейнштейна. В опові
даннях Ейкіна злочини нечисленні, 
а воєн не зустрінеш жодних, але 
міжзоряні прірви, безодні суб’єк
тивності й майже цілковита «не
матеріальність атома» переведені 
в сферу почуттів. Отже, Ап- 
дайкові чули метафізичпість Ей- 
кі-на —  одного з найулюбленіших 
авторів сучасних американських 
модерністів.

Навряд чи можна поюдитися з 
відомим буржуазним критиком 
Артуром Майзенером, який вбачає 
джерело сили Апдайка в роман
тизмі, в зверненні до пам’яті ми
нулого. Помиляється Майзенер і 
тоді, коли твердить, що одна з 
найсильніших творчих емоцій Ап
дайка — це страх перед смертю. 
Не згодні ми й з трактуванням, 
яке Майзенер дає трагічним мо
тивам творчості Апдайка. Критик 
вбачає причини їх не в супереч
ностях навколишнього життя, а в 
суперечностях складових елемен
тів творчої уяви, таланту само
го письменника. Як бачимо, оцін
ка, яку дає письменнику А. Май
зенер, цілеспрямована п тенден
ційна. Майзенер хоче зобразити 
Апдайка модерністом.

Але твори Апдайка (а надто 
найкращий з них — «Кентавр») 
промовляють самі за себе. Це тво
ри письменника-реаліста з над
звичайно багатою творчою паліт
рою й поетичним відчуттям жит
тя, прекрасно озброєного всією 
технікою сучасного письма.

Вся американська критика за
хоплено відзначає стиль Апдайка. 
І справді, його проза поетична, 
свіжа, образна і часто звучить як 
музика.
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Сшваюгь Свінгл-сінгерс. (Крайній праворуч — 
Уорд Свінгл).

Б А Х
І  Д А З

Бах і джаз... Що може бу
ти спільного між основопо
ложником класичної музики 
н джаз-оркестром, створе
ним для ексцентричного 
звучання гострих ритмів? А 
тим більше, що можуть ма
ти спільного інструменталь
ні Бахові твори з голосовим 
джазом? З недовірою ди
вишся на грампластинку, 
на якій написано: «Шедеври 
Баха. Унікальна джазова 
обробка у виконанні во
кального ансамблю Свінгл- 
сінгерс».

Може, це черговий прояв 
неповаги, зневажливого 
ставлення до мистецьких 
творів минулого? Та вияв
ляється, що ансамбль цей 
вже завоював симпатії ба
гатьох видатних музикантів 
нашого часу, серед них — 
всесвітньовідомого віолон
челіста Пабло Казальса. То
ді, може, це — звичайне й 
цілком «законне» транспо
нування класичних творів

на інші «інструменти», да
ного разу — з архаїчного 
клавіра XVIII сторіччя на 
ніколи не старіючий «ін
струмент» — людський во
кал? Таж і нині твори Ба
ха, Моцарта виконуються 
зовсім не на тих інструмен
тах, для яких були написа
ні. І що сказав би Бетховен, 
почувши власні композиції 
в інтерпретації таких сучас
них геніальних виконавців, 
як Ріхтер або Горовіц? Час 
іде, з’являється нова музич
на техніка, нові інструмен
ти, нові інтерпретації, кла
сичні твори звучать «по-су
часному». То які ж можуть 
бути принципові заперечен
ня проти модернізації вико
нання творів Баха в наш 
час? Мабуть, і оцю джазову 
інтерпретацію слід розгля
нути конкретно, саму по со
бі, без будь-якої упередже
ності.

Про ансамбль «Свінгл- 
сінгерс» існує вже ціла кри

тична література. Він засно
ваний чотири роки тому в 
Парижі після зустрічей аме
риканського музиканта Уор
да Свінгла з французьки
ми джазовими виконавця
ми, запеклими аматорами 
музики... Баха. Після до
кладного обговорення ці му
зиканти прийшли до виснов
ку, що Бахові твори дуже 
«джазові» і залишається до
вести цю тезу на концертах.

Свінгл не став довго чека
ти. Він організував вокаль
ний ансамбль з двох сопра
но й двох альтів, двох тено
рів і двох басів. Спів супро
водять, як звичайно у во
кальному джазі, контрабас 
і ударні інструменти. У ви
конуваних творах Баха, під
креслюють Свінгл-сінгерс, 
не змінено, не викреслено й 
не дописано жодної ноти. 
Дещо змінено ритм (на 
4/4), його акцентують кон
трабас і ударні, а замість 
скрипок й інших інструмен
тів звучать людські голоси. 
Лише в двох випадках, за
лежно від діапазону співа
ка, Бахові твори було тран
споновано на іншу тональ
ність. Загалом же Уорд 
Свінгл ставиться до творів 
великого композитора з 
найвищою шанобливістю. 
«Фуги й прелюди Баха, — 
каже Свінгл, — є справж
ньою великою музикою, а 
велика музика пасує до 
кожної історичної доби й 
до всіх стилів виконання, 
відроджується й перемагає
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на дальших етапах розвит
ку музичного мистецтва. 
Твори Баха — це шедеври 
звукової архітектури. Він 
будував «кафедральні собо
ри звуку», бездоганні своїми 
лініями. Ми прагнемо від
творювати ці «кафедральні 
собори» своїми засобами й 
створювати пам’ятники ве
ликому композиторові. Тіль
ки ми додаємо до них, від
повідно до стилю сучасності, 
більше сталі й скла. Але ос
нова конструкції лишається 
Баховою». Свінгл-сінгерс 
спробували адаптувати й 
твори інших авторів. Так, 
до їхнього репертуару вхо
дять тепер «Маленька ніч
на серенада» Моцарта, 
твори Генделя, Вівальді, 
Бетховена, а також вальси 
й етюди Шопена.

Нещодавно співаки побу
вали в Польщі. За оцінкою 
критика Люціана Кидрин- 
ського, іноді під час двого
динного концерту відчуваєш 
певну монотонність вико
нання. Проте вальси й етю
ди Шопена, окремі твори 
Баха в вокально-джазовій 
інтерпретації залишають по 
собі незабутнє враження. 
Кидринський радить усім 
аматорам музики прослуха
ти принаймні грамзаписи 
цього ансамблю.

Слухаючи ці грамзаписи, 
спочатку відчуваєш певну 
упередженість — як це так, 
мовляв, Бах і джаз... Та по
тім слухача починає вража
ти незвичайна, мало не фан
тастична віртуозність во
кальної техніки Свінгл-сін
герс, яка дозволяє їм з ди
вовижною легкістю відтво
рювати голосом складні, ча
сом блискавичні темпами 
фіорітури, поспіти голосом 
там, де від пальців піаніста 
вимагається шалене престі- 
сімо. Вокалісти ансамблю 
Свінгла — віртуози.

На довгограючій стерео- 
пластинці записано прелю
дії й фуги з «Добре темпе
рованого клавіра», славно
звісну «Арію» з до-мажор- 
ної сюїти, не менш знаме
ниту «Симфонію» із Парти-

ти № 2, деякі канони й ін
венції, разом 13 творів ве
ликого композитора.

Виконання деяких з цих 
творів розчаровують слуха
ча пластинки. Мистецька 
віртуозність співаків набу
ває якогось трюкового ха
рактеру. Щось подібне від
чуваєш, коли вслухаєшся в 
надто вже «артистичну» ко* 
лоратуру якої-небудь іта
лійської співачки, що біль
ше прагне вразити публіку 
різними стаккато й глісан
до, аніж передати загаль
ний дух арії. В інтерпрета
ції джазових вокалістів ча
сом переважає «віртуоз
ність заради віртуозності», 
майстерність перестає бути 
засобом до вираження ду
мок і емоцій, стає чимось 
самодостатнім. Та от почи
нається «Арія» Баха й зга
дане почуття зникає без ос
танку. Величавий, повіль
ний і урочистий вступ від
творено так, як це досі спро
можний був зробити тільки 
злитий в одне ціле могутній 
струнний оркестр. Дивовиж
ний, «божественний» спокій 
цього геніального твору від
дано з красою й переконли
вістю, що викликають щире 
захоплення. Це справжнє 
велике мистецтво, без тіні 
модерністичної деструкції 
або самомилування техніч
ною досконалістю, без будь- 
яких елементів формалі
стичного псевдоноватор- 
ства. Власне, Свінгл-сінгерс 
пішли тут цілком «закон
ним» шляхом, як і ті, хто пе
реробляє, скажімо, Шубер- 
тову «Аве Марія» для 
скрипки або каватину Фіга
ро на фортепіанний етюд. 
Транскрипції Свінгл-сінгерс 
дійсно максимально обе
режні й тактовні, виконавці 
дозволяють собі набагато 
менше «вільностей», ніж, 
скажімо, автор геніальних 
транскрипцій Баха й Верді, 
Паганіні й Глінки—Фереиц 
Ліст. Транскрипції Ліста є 
цілком самостійними твора
ми, побудованими на чужій 
першооснові — транскрип
ції ж Свінгл-сінгерс скрупу

льозно відтворюють кожну 
нотку Бахової композиції.

Біля Години триває запи
саний на стереопластинку 
концерт Баха у виконанні 
Свінгл-сінгерс. Стереофоніч
ний спосіб запису дає май
же повну ілюзію натураль
ного звучання голосів; не 
залишилося й сліду від зву
кової «двомірності» старих 
способів запису, коли зву
кам бракувало глибини й 
вони звучали пласко, часом 
утворюючи з багатоголосся 
цілу звукову кашу. В стерео- 
запису звучить кожен ок
ремий голос, що так важли
во саме для поліфонічних 
Бахових творів. Годинний 
концерт дозволяє зробити 
певні узагальнюючі виснов
ки щодо цієї нової Бахової 
інтерпретації.

Висновки ці зводяться ось 
до чого: там, де голос співа
ків служить виявленню емо
ції, ідеї твору — там Бах 
справді звучить із своєю 
старою і вічно новою силою. 
Там же, де вокалісти іміту
ють (і не без певного успі
ху) складні, швидкі пасажі 
фортепіано, там починає
ться «гола техніка», і здиву
вання перед вправністю ви
конавця змішується з суто- 
спортивною зацікавленістю.

А загалом — заперечува
ти «в принципі» трактовку 
Свінгл-сінгерс на тій підста
ві, що Бах не писав для во
кального джазу — так само 
неправомірно, як забороня
ти виконання творів Баха 
на сучасному концертному 
роялі. Техніка йде вперед, і, 
як слушно зауважує Уорд 
Свінгл, великі музичні тво
ри не вмирають в міру по
яви нових інструментів і спо
собів виконання. Вся суть 
у тому, чи спроможна інтер
претація відтворити мисте
цький вплив першотвору, чи 
не профанує вона того чи ін
шого творіння.

Виступи ансамблю Свінгл- 
сінгерс є в якійсь мірі спір
ною, але й правомірною 
спробою по-сучасному інтер
претувати Баха.
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ЖЕРТВАМ ОСВЕНЦІМА

АНГЛІЯ
Нешодавно у видавництві 

«Бодлі Хед» вийшла нова 
збірка оповідань Грема Грі- 1 
на «Чи можна позичити ва
шого чоловіка?» Це третя 
збірка оповідань, що нале
жить перу видатного англій
ського письменника. Провід
ною в цій збірці є теза про 
те, що чоловіки і жінки ста
ють акторами у величезній 
«комедії людського життя», 
тобто, теза, що була провід
ною і в останньому романі 
Г. Гріна «Комедіанти».

* * *
Бенджамін Бріттен напи

сав' нову оперу «Голден Ве- 
ніті» («Золотий гонор»). Як 
розповів сам композитор, цей 
твір він спеціально присвя
тив відомому віденському 
хору хлопчиків.

Лібретто Коліна Грехема 
створене за стародавньою 
англійською баладою, в якій 
розповідається про хоробро
го моряка з корабля «Гол
ден Веніті».

Композитор і лібреттисі 
зазначають, що нова опера 
матиме водевільні елементи 
і йтиме без декорацій та 
реквізиту.

* * *

Нещодавно на території колишньо
го гітлерівського концтабору Освен- 
цім зібрались представники трудя
щих Народної Польщі та делегації 
багатьох країн Європи, щоб взяти 
участь в урочистому відкритті пам’ят
ника жертвам фашизму.

Яким мав бути пам’ятник в Освен- 
цімі? Чи людська уява, втілена в ка
мінь, спроможна виразити трагедію 
загибелі чотирьох мільйонів невинних 
людей?..

На оголошений десять років тому 
Міжнародним Освенцімським коміте
том конкурс було представлено 426 
проектів. їх авторами були 685 
скульпторів з 37 країн світу.

Проекти надсилали не тільки фа
хівці, а й робітники, селяни, студен
ти багатьох країн.

Оцінюючи надіслані роботи, голо
ва жюрі конкурсу відомий англій
ський скульптор Генрі Мур сказав: 
«З самого початку було ясно, що ми 
тут зустрінемось з проблемами май
же нерозв’язними як для жюрі, так 
і для митців. Тільки новий Мікеланд- 
жело чи новий Роден упорався б з 
цим завданням».

Жюрі відібрало для другого туру 
конкурсу сім проектів: три польських, 
три італійських і один німецький.

Остаточним рішенням жюрі був 
затверджений польсько-італійський 
проект, авторами якого е Єжи Яр- 
нушкевич, Юліан Палка, П ’єтро Ка-

шелла і Джорджо Сімончіні. Пам’ят
ник встановлений навпроти брами, 
що вела до крематоріїв і газових ка
мер. Він не домінує над місцевістю, 
а вкомпонований в страшний ан
самбль будов колишнього табору. Це 
дві невисокі скульптурні лінії, одна 
з яких понад 60 метрів завдовжки, 
з’єднує між собою руїни обох кре
маторіїв; друга перетинає залізничну 
колію, якою гітлерівці привозили 
приречених на смерть людей з оку
пованих країн Європи. Ця скульптур
на лінія складається з розкиданих 
кам’яних брил, що своєю формою 
нагадують стародавні саркофаги. Най
вищий елемент цієї частини пам’ят
ника, 8 метрів заввишки, має форму 
комина крематорія. На ньому ви
різьблений трикутник —  знак полі
тичних в’язнів. Скульптурні елементи 
оточені пласкими терасами з грані
ту, на яких встановлені таблиці з від
литими з бронзи лаконічними напи
сами на дев’ятнадцяти мовах.

В передній терасі, де уриваються 
рейки колії, вмонтовано плиту з от
вором, в якому палає вічний вогонь.

Всі ці скульптурні елементи разом 
з величезною похмурою панорамою 
колишнього табору створюють над
звичайно суворий і драматичний об
раз.

Пам’ятник в Освенцімі не тільки 
вшановує пам’ять закатованих тут лю
дей, а й закликає живих до пильності.

Англійський критик Невіл 
Ньюхаус надрукував у ви
давництві «Івенс бразерс» 
монографію про життя і 
творчість Джозефа Конрада. 
Рецензент літературного до
датку до газети «Тайме», 
розповідаючи про щойнЬ 
опубліковану монографію 
«Джозеф Конрад», відзначає, 
що автор припускається в 
ній помилки, характерної 
для багатьох дослідників 
творчості цього своєрідного 
письменника. Невіл Ньюха
ус вважає, що Конрад «не 
знав англійської мови до 23- 
річного віку», тоді як англій
ські літературознавці вже 
довели, що Конрад вільно 
володів англійською мовою 
за кілька років до того, коли 
ще плавав на англійських 
кораблях —  спочатку матро
сом, а потім помічником ка
пітана. 1 Пам’ятник жертвам Освєнціма.
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БОЛГАРІЯ«НАЙДОВША НІЧ»
Цього року болгарські кі

нодокументалісти створюють 
велику кількість різноманіт
них за своєю тематикою нау
ково-популярних стрічок. 
Так, фільм «Мені 17 років» 
буде присвячено молодим 
будівникам металургійного 
комбінату у Кремиковцях. 
Режисер Юлій Стоянов пра
цює над фільмом «Болгарія 
—  морська держава».

Про творчість видатних ді
ячів національної культу
ри розповідатимуть фільми, 
присвячені видатному пись- 
меннику-сатирику Алеко 
Константинову, скульптору 
Івану Кричмарову, уславле
ному болгарському співакові 
Николаю Гяурову.
„ Фільм «Кераміка» позна
йомить глядачів з національ
ним мистецтвом Болгарії, кі
нострічка «Місто молодих 
художників» розповість про 
новий і старий Пловдив.

ГОЛЛАНДІЯ

Кадр з фільхЛ'іу Вило Радева «Найдовша ніч».

Постановник відомих радянському 
глядачеві фільмів «Викрадач перси
ків» та «Цар і генерал» режисер Ви
ло Радев закінчив працю над новим 
фільмом «Найдовша ніч» за сцена
рієм Веселина Бранева.

...Взимку 1944 року у переповнений 
пасажирський поїзд, де багато нім
ців, потрапляє англійський льотчик, 
якому пощастило втекти з полону.

Сховати його —  небезпечно, а як
що видати німцям?..

Так виникає конфлікт між людя
ністю і бездушністю, між мужністю 
і страхом. Всі ці почуття тісно пере
плітаються і накладають відбиток на 
поведінку пасажирів поїзда.

В такій ситуації швидко розкрива
ються всі позитивні і негативні риси 
людей, їхніх характерів. Хтось не ви
тримує, хтось вже готовий зрадити.

Але йдеться про врятування людини! 
І ця благородна мета надає пасажи
рам сил і сміливості.

...Довга ніч —  довгі години й хви
лини. На поїзд налітають американ
ські літаки, і всі залишають вагони, 
шукаючи порятунку подалі від заліз
ничної колії. Втікач (його роль вико
нує румунський актор Віктор Ребен- 
чук) бере на руки чиюсь дитину, щоб 
врятувати її.

Це остання сцена фільму «Найдов
ша ніч».

«Все залежить від звичайних лю
дей, тільки б вони не лишалися бай
дужими спостерігачами», —  каже Ви
ло Радев про головну ідею свого но
вого фільму.

Болгарська критика високо оцінює 
гру акторів Невени Коканової, Івана 
Братанова, Георгія Георгієва.

ТРІУМФ «ГОЛУБОГО ДУНАЮ»

івєнс знову приїхав до В’єт
наму на запрошення міні- 
стеретва культури ДРВ. Він 
буде знімати тут фільм —  у 
співробітництві з французь
кими кінорежисерами Але
ном Рене, Жаном-Люком Го
даром, Аньєс Вардою і Жа
ком Демі.

ІТАЛІЯ
ебієчу з італи на по

чатку 30-х років антифа
шиста Ф. Тураті розповідає 
фільм італійського режисера 
Сильвері Блазі. Фільм нази
ватиметься «Нон молларе» 
—  «Не відступати» —  так 
називалася підпільна газета, 
що виходила 1926 року.
с,Л0?0ВН0Г0 геР°я у фільмі ьлазі гратиме популярний 
французький актор Жан Га
бен.

Досі в усіх книгах про славетно
го австрійського композитора Йоган- 
на Штрауса, в усіх енциклопедіях і 
довідниках як австрійських, так і іно
земних можна було прочитати, що 
перше виконання його чудового 
вальса «Голубий Дунай» нібито за
вершилося фіаско. Мовляв, 15 бе
резня 1867 року у віденському залі 
«Діана» публіка зовсім холодно зу
стріла новий вальс.

І лише тепер, з нагоди 100-літньо- 
го ювілею цього прекрасного твору, 
дослідники переглянули давню леген
ду. Виявилося, що «Вінер цайтунг».

«Прессе», «Фремденблатт» та інші 
тогочасні австрійські газети вмістили 
захоплені рецензії на «Голубий Д у 
най». Вже тоді газети передрікали 
новому вальсу велику популярність.

Цікаво, що австрійська громад
ськість з жалем сприйняла звістку 
про кінець старої легенди. «Нам 
якось сумно, —  пише з цього приво
ду газета «Фольксштімме», —  розлу
чатися з легендою, до якої ми звик
ли. Але ми, австрійці, втішаємося 
тим, що місце її займуть тепер фак
ти про тріумф нашого Штрауса і йо
го музики». Жан Габен.
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У видавництві «Міттель- 
дойчер Ферлаг» вийшов но
вий роман Отто Готше 
«Сильнішим є життя» —  про 
долю робітничої родини в 
гітлерівській Німеччині.

США

Фред Ціннеман, американ
ський режисер старшого по
коління, нещодавно закінчив 
роботу над фільмом про То
маса Мора, сценарій якого 
написав драматург Роберт 
Болт на основі своєї п’єси. 
Фільм «Людина у всі пори 
року» знімався голлівудсь- 
кою студією «Коламбіа пін
чере». В ролі Томаса Мора 
виступив відомий англійсь
кий актоо Пол Скофілд.

Ф. Гасяк. Проект пам’ятника солдату-десантнику.
І

Пол Скофілд в ролі Томаса 
Мора. (DfCIBtt

А. Биітронь. Композиція,

Кінорежисер Марсель Кар
не розпочав роботу над мо
дернізованою версією істо
рії Манон Леско і кавалера 
дё Гріє. Як повідомляє жур
нал «Філмз енд філмінг», 
осучаснена кіноповість про 
Манон Леско матиме назву 
«Молоді вовки» і знімати
меться у Франції.

* * *
Театр «Комеді Франсез» 

нещодавно показав глядачам 
нову постановку мольєрів- 
ського «Дон Жуана». Жур
нал «Авансен» зазначає, що 
трупа «Мольєрівського до
му» виконує цю п’єсу вели
кого драматурга напрочуд 
переконливо й дотепно.
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В, Iл ьїн. Скульптурний портрет.

В. Панас. Портрет жінки.

Минулого року у Варшаві відбув
ся Конгрес польської культури, при
свячений завершенню святкування ти
сячоліття Польської держави. Най- 
видатніші представники літератури, 
мистецтва й інших галузей культурно
го життя Польщі робили огляд своїх 
досягнень, намічали дальші шляхи 
культурного розвитку країни.

Водночас у Варшаві було відкрито 
кілька виставок образотворчого й 
прикладного мистецтва —  живопису, 
скульптури, графіки, художньої ви
шивки, архітектурних і будівельних 
проектів. Польська преса зазначає, 
що Варшавський фестиваль мистецтв 
—  це грандіозна експозиція, рівної 
якій не було в країні не лише після 
війни, а взагалі в історії польської 
культури.

На фестивалі репрезентовано бук
вально всі напрямки, жанри й сти
лі мистецтва, участь у ньому своїми 
творами беруть понад чотириста мит
ців, роботи столичних авторів доби
рало спеціальне республіканське жю
рі, що ж до митців периферійних, 
то шістдесяти найбільш відомим з 
них запропоновано було надіслати 
свої твори на експозицію за власним 
вибором.

М. Маєвський. Абстрактна «"Графіка III».
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ФРАНЦІЯ ГОЛСУОРСІ ТЕЖ ПРОТЕСТУВАВ...
«Листоноша іде на війну» 

—  це Назва нового фільму з 
Шарлем Азнавуром у голов» 
ній ролі. Популярний актор 
і співак грає листоношу, що 
вирушає на війну до Індо
китаю. Одного дня він по
трапляє у полон, і, поране
ного, його завозять до госпі
талю, де він знайомиться з 
сестрою Янг. Після закінчен
ня війни герой фільму ра
зом з Янг повертається до 
Парижа.

Фільм «Листоноша іде на 
війну» поставив режисер 
Клод Бернар Обер за сцена
рієм Тоні Готьє.

Шарль Ампаїзур у фільмі 
«Листоноша іде на війну».

« С Л О В А Ч Ч И Н А

У видавництві «Одеон» ви
йшла друком книжка «Ви
бране з родинного листуван
ня Івана Ольбрахта».

Як пише газета «Руде пра
во», збірка наближає до чи
тача особу великого чесько
го романіста, проливає світ
ло на його творчість.

Розділи книжки розміщені 
за хронологічним принци
пом і охоплюють найважли
віші періоди життя письмен
ника *— студентські роки, 
діяльність у Відні і Празі, 
перебування в Закарпатті, 
життя в роки окупації.

Збірка становить інтерес 
не тільки для літературо
знавців, але й для широких 
кіл читачів.

* * *
У празькому «Театрі на 

Віноградех» відбулась прем’
єра нової п’єси відомого че
ського драматурга Павла 
Когоута «Августе, Августе, 
Августе».

«У  цій п’єсі, —  сказав ав
тор,—  я обрав цирк та його 
типових акторів як матері
ал, що надав мені можли
вість створити щось на 
зразок притчі.

Я використав форму цир
кової вистави, —  бо в п’єсі 
справді розігрується ціла 
циркова програма, —  щоб 
сказати своє слово про жит
тя людини та її мрії».

Англійський критик Айвор Браун 
розглядає в журналі «Плейз енд 
плейєрс» драматургічний доробок 
Джона Голсуорсі, характеризуючи 
письменника як одного із зачинателів 
«театру протесту».

Голсуорсі написав свою першу п’є
су. «Срібна коробка» 1906 року, саме 
тоді, коли вийшов друком перший том 
славнозвісної «Саги про Форсайтів». 
Постановка «Срібної коробки», здійс
нена режисером і актором Гренвілом 
Баркером, і величезний успіх роману 
«Власник» принесли всесвітню славу 
доти маловідомому англійському лі
тераторові.

З 1906 по 1929 рік Голсуорсі напи
сав двадцять одну п’єсу, і майже всі 
вони були спрямовані проти існуючо
го в Англії правопорядку. Найбільший 
гнів правлячих кіл країни викликала 
п’єса «Справедливість», в якій пись
менник виступив проти нелюдських 
умов, що па.нували в англійських в’яз
ницях.

«Сьогодні п'єсу «Справедливість» 
зарахували б до так званого «Театру 
жорстокості», —  пише Айвор Браун, 
—  але я волів би скоріше назвати 
драматургію Голсуорсі «Театром 
співчуття». Ненависть до жорстокості 
була найяскравішою рисою вдачі 
Голсуорсі».

Виступав письменник також і проти 
соціальної нерівності; цій темі він 
присвятив свою п’єсу «Старший син», 
написану 1912 року.

Цього року Англія відзначає сто
річчя з дня народження Джона Гол-

Джон Голсуорсі.

суорсі. «Цей ювілей безперечно му
сить стати приводом до постановок 
п’єс письменника в наших театрах»,—  
пише Айвор Браун.

ФІЛЬМ СЕМБЕНА УСМАНА
«Негритянка з...» —  новий фільм 

відомого сенегальського письменни
ка і кінорежисера Сембена Усмана—  
це перша повнометражна художня 
стрічка, знята безпосередньо афри
канськими кінематографістами. Ось 
що Сембен Усман розповів про свою 
роботу кореспондентові «Леттр 
франсез».

«В основу фільму покладено по
дію, яка сталася 1958 року в Антібі. 
Служниця-негритянка заподіяла собі 
смерть через ностальгію. Вона була 
родом з Сенегалу. В той час я пра
цював уповноваженим у справах тру- 
дящих-негрів на території Франції. 
Мене сповістили негайно, і я тоді ж 
таки виїхав до Антіба, де зустрівся 
з хазяями нещасної —  потомствени-

ми колоніалістами та з комісаром 
поліції, що розслідував справу. Я пе
ресвідчився в тому, що під ярликом 
співробітництва тут продовжує жити 
неоколоніалізм.

Мій фільм —  не про стосунки 
між чорними та білими, а про взає
мовідносини класів, взаємини індиві
дів. Я не згоден з П ’єром Мусса, 
європейським «теоретиком» і «знав
цем» малорозвинених країн, який 
твердить, ніби класів більше не існує 
і все зводиться до проблеми багатих 
і бідних націй, ставлення бідних на
цій до багатих. Не слід дивитися мій 
фільм з точки зору расової прина
лежності. Спробуйте побачити, про 
що розмовляють двоє людей із зов
сім різних соціальних кіл».
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«Фея» — камінна монета 
з острова Яп.

Сучасні металеві роз
мінні гроші —  монети, до 
яких ми звикли, мають 
свою давню й цікаву іс
торію. Вони зазнали най- 
дивовижніших змін, перш 
ніж стати такими, якими 
ми їх знаємо тепер.

У стародавньому Єгип
ті за монети правили сріб
ні зображення баранів і 
биків. Фігурки олов’яних 
півників і крокодилів слу
жили мірилом обміну на 
деяких островах Малай
ського архіпелагу. В Сіа
мі ходили монети з пор
целяни й перлів. У Кам
боджі за монету правив 
зливок срібла, в Новій 
Каледонії —  скручений у 
вірьовку хвіст лисиці, у 
Персії —  срібна вудка, на 
островах Нової Гвінеї —  
наконечники списів і 
стріл, а в Ефіопії —  дру
зи солі. В деяких районах 
Північної Африки довгий 
час розмінною монетою 
були патронні гільзи. 
Будь-який матеріал вва
жався придатним для ви
готовлення монет.

Запровадження заліз
них монет приписують

легендарному спартансь
кому законодавцю Лікур- 
гу (IX ст. до н. е.). За 
законами Лікурга, спар
танцям заборонялося ко
ристуватися іншими гро
шима, крім залізних. 
Ті великі монети-багато- 
кутники були дуже важкі. 
Цим, начебто, Лікург хо
тів обмежити торговель
ну діяльність своїх спів
вітчизників, яка могла б 
одірвати їх від головного 
заняття спартанців —  вій
ськової справи.

Пізніше й інші держа
ви стародавньої Греції 
ввели в обіг залізні моне
ти. Однак вони були вже 
зручніші в користуванні,

ніж спартанські, —  легкі 
круглячки з різними на
писами й зображеннями.

В Азії, в Кореї залізні 
монети з’явилися в XIV 
столітті, але лише через 
чотириста років вони пе
рекочували до сусідньої 
Японії.

У різні часи, в найріз
номанітніших куточках 
земної кулі за міру вар
тості приймалися найди- 
вовижніші речі. Наприк
лад, на островах Фіджі в 
Тихому океані надзвичай
но цінилися черепашки 
молюска фарворки —  ка
урі. їх використовували 
не лише як прикраси, але 
й як гроші. За найкраси

віші екземпляри каурі тут 
можна було придбати 
будь-які товари. Та й те
пер від мушлі «золотий 
каурі» не відмовиться на
віть англійський чиновник, 
якщо рибалка-фіджієць 
принесе її в оплату за 
борг. У сиву давнину му
шлі каурі, очевидно, хо
дили як гроші і в євро
пейських країнах: їх досі 
знаходять на території 
сучасної Німеччини, Анг
лії, Швеції.

Зовсім чудернацькі 
гроші були у жителів ост
рова Яп, що належить до 
групи Каролінських ост
ровів у Тихому океані. їх 
не ховали у гаманцях і

Японські гроші XIX століття, виготовлені з тонкого листового золота
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Монета тай пишв, що вважалася також за талісман.

навіть не тримали у хаті. 
Вони стояли надворі, при
хилені до стін. Це камін
ні гроші —  «ф еї»: вели
чезні круглі диски,- схожі 
на жорна. Під час торго
вельних операцій їх пере
кочували за допомогою 
бамбукової палиці. Що 
більша камінна монета, 
що краще вона обробле
на, то вища її номінальна 
вартість. Найменші «ф еї» 
мали у діаметрі 12— 15 
сантиметрів. Це «дрібня
ки». Остров’яни нанизу
вали їх на жердину і но
сили, закинувши на пле
че. Добувають «ф еї» на 
островах Палау. Переве
зення їх на вутлих чов
нах —  важка й небезпеч
на справа. Втім камінни
ми монетами користува
лися тільки чоловіки, у 
жінок були свої гроші —  
циновки, сплетені з бам
букового волокна, і пер
ламутрові черепашки.

Монети, про які піде 
мова нижче, прикрасили 
б колекцію найвибагливі- 
шого нумізмата. Кожна 
з них важить по декілька 
кілограмів, діаметр їх 
становить 70 сантимет
рів. Носять такі гроші... 
на голові, злегка підтри
муючи руками; здалеку 
вони нагадують плоскі 
сирні голови або колеса 
невеличкого візка. Таки
ми «монетами» користу
валися жителі кількох 
острівців південно-захід
ної частини Тихого оке
ану, між Новими Гебрі- 
дами й Соломоновими 
островами. Матеріалом 
для їх виготовлення слу
жило пташине пір’я, про
сякнуте латексом, —  со
ком тропічних дерев —  
каучуконосів.

«Карбували» такі «мо
нети» три майстри, що 
пройшли повний курс на
вчання у своїх батьків, 
теж потомствених «мо
нетників». Втрьох вони 
складали начебто «мо
нетний двір». Один з них 
був постачальником си
ровини, тобто пір’я 
червоногрудих пташок, 
що живуть у глибині 
джунглів. Він ходив на 
лови, захопивши довгу 
тичку з приманкою —  
пишною квіткою, що па
хне медом: його дичи
на Живиться бджолами. 
Місце круг квітки було 
густо намазане клеєм, 
Пернаті «лісовички» ле
тіли до приманки і при- 
лйпали. У спійманих пта

шок мисливець вискубу
вав на грудці найцінніше 
червоне пір’я. «Монетни
ки» потребували його 
надзвичайно багато, ад
же на одну «монету» 
йшло пір’я кількасот та
ких пташок. Крім них, 
мисливець полював та
кож білих лісових голу
бів.

Добуту сировину об
робляв другий майстер. 
Він працював сидячи на 
землі, обхопивши нога
ми маленький круглий 
чурбачок, усередині яко
го була видовбана чо
тирикутна заглибина. 
Саме в неї і закладали 
голубине пір’я, просякну
те прозорим латексом. 
Після просушки з ньо
го виходила біла поду
шечка. Приліплювання 
червоного пір’я —  най
важливіший і найвідпові
дальніший момент робо
ти. Адже вартість моне
ти залежить від її яск
равості. Майстер відби
рав найкращі пір’їнки і 
прикрашав ними полови
ну горішньої частини по
душечки, намагаючись, 
щоб жодна краплина 
клею не впала на пір’
ячко.

Коли ці «напівфабрика
ти» надходили до тре
тього майстра, той шику
вав їх в одну лінію, пе
рекриваючи білі поло

винки червоними; вихо
дила яскраво -  червона 
бинда, завдовжки більш 
як десять метрів. За су
ворими правилами узо
ру, бинда складалася 
рівно з 1500 подушечок. 
Потому ЇЇ зшивали то
неньким волоконцем і 
закріплювали по краях 
міцним шнуром. І ось 
«монета» майже готова. 
Майстри згортали ЇЇ в ру
лон і ставили своє клей
мо, тобто чіпляли до 
краю рулона мушлю, 
шматок черепашого пан
цира або хвіст поросяти.

Доречно зауважити, 
що місцеві майстри вва
жали свою професію ми
стецтвом, а не прибутко
вим ремеслом. Ніхто тут 
не виготовляв «монети» 
задля власного збага
чення. Своїми самороб
ними грішми острів’яни 
прикрашали житла. їх 
дбайливо оберігали од 
сонячного проміння й во
ди, захищали од пилу й 
плісняви. Коли «монети» 
псувалися —  вигоряли, 
блякнули або розсипали
ся від часу —  їх викида
ли і замовляли нові.

Частина цих грошей 
йшла в обіг; Вартість 
їх залежала од май
стерності виготовлення, 
яскравості пір’я, сту
пеню зношеності. «М о

нети», зроблені абияк, 
навіть коли вони були 
дуже яскраві, мали мен
шу вартість і йшли як 
дрібняки. За нову «моне
ту» вищої якості можна 
було купити мисливсько
го пса або відгодовано
го кабана, причому їстй 
такого кабана заведено 
було на свята.

Немало цікавого мож
на розповісти й про мо
нети деяких європейсь
ких країн нового часу.

Ось, наприклад, історія 
п’ятифранкових монет, 
випущених у 1804 році 
Наполеоном І, То були 
великі й важкі кругляки, 
і вперті французи не хо
тіли їх брати з банків. 
Щоб зарадити справі, 
Наполеон придумав хи
тромудрий хід. В одну з 
л ’ятифранкових монет, за 
його вказівкою було 
вкладено чек на п’ять 
мільйонів франків, що 
давав право на одержан
ня цієї суми у держав
ному банку. Скоро весь 
випуск монет був у обі
гу. Почалися азартні роз
шуки монети-скарбу. Іс
торія не пригадує більш 
оригінальної лотереї. 
Але й досі чек на п’ять 
мільйонів франків, влас
норучно підписаний На
полеоном, не був пред’
явлений для виплати. Чи 
дійсно існувала така мо
нета? Історики відпові
дають: «Наполеонові слід 
вірити». Крім того, відо
мо, що вже на початку 
нашого століття фран
цузький уряд підтвердив 
факт випуску монети з 
чеком, але гарантував 
при його пред’явленні 
виплату лише п’яти міль
йонів франків без про
центів, що набігли більш 
як за сто років.

Де ця монета? її таєм
ниця так і не розкрита.

У  наш час також роби
лися спроби виготовляти 
монети з досить незвич
них матеріалів. У Німеч
чині після першої світо
вої війни випускали мо
нети з пап’є-маше й пор
целяни, та вони вияви
лися недостатньо міцни
ми. У СШ А лід час- пер
шої світової війни для 
заощадження міді про
бували відливати скляні 
трицентовики. Зараз до 
випуску неметалічних 
грошей готується мо
нетний двір Англії: їх 
збираються штампувати 
з пластмаси.
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СТІВЕН Л І К О К

Кажуть, що молоді люди, які закінчують 
коледж, глибоко впевнені у своїх знаннях. 
Але, покладаючись на свій життєвий дос
від, я мушу сказати —  ось коли взяти та
кого собі пристойного, середнього віку чо
ловіка, що не був у коледжі вже цілих 
двадцять років і звик до ситних сніданків 
та обідів, чоловіка, черевце якого має що
найменше п'ятдесят дюймів, а цера нага
дує стиглу журавлину, —  то ви побачите, 
що він абсолютно впевнений, ніби здатен 
загнати на слизьке першого-ліпшого моло
дика. Я зрозумів це після випадку з моїм 
приятелем, полковником Гогсгедом1, ог
рядним джентльменом, холериком. Він роз
багатів на торгівлі худобою «в нас, у Вайо- 
мінзі», як любив казати, і вже в похилому 
віці забрав собі в голову, що з Шекспіро- 
вими п'єсами він, полковник Гогсгед, обіз
наний куди краще, ніж всі інші.

Якось увечері, коли я сидів біля каміна 
у вітальні клубу, перечитуючи «Венеціан
ського купця», він підійшов до мене й по
чав просторікати про цю п'єсу.

—  Що, «Венеціанського купця» читаєте, 
молодий чоловіче? Прекрасно, сер, просто 
чудово! Ця п'єса саме для вас, сер! Шек- 
спір —  геній! У кого ви ще знайдете такі 
характери? Взяти хоча б Антоніо або Шер
лока, або Салуніо!

—  Салуніо, кажете? —  наважився я урва
ти його. —  А ви часом не помилилися? Тут 
є Бассаніо і Саланіо, але Салуніо я щось 
не бачу.

Хмарка сумніву затуманила полковнико
ві очі, але ненадовго: він був не з тих, що 
дозволяють собі помилятися.

—  Годі-бо, молодий чоловіче, —  сказав 
він, насупившись. —  Не можна читати книж
ки так поверхово. Нема Салуніо? Ну що 
ви! Звичайно, є!

—  Але ж, полковнику, —  заперечив я,—

1 Г о г с г е д  — свиняча голова (англ.).

я саме читаю цю п'єсу, вивчаю її і переко
наний, що такого персонажа в ній немає.

—  Дурниця, сер! —  скрикнув полковник. 
—  Він діє протягом усієї п'єси. І не супе
речте мені, молодий чоловіче, я особисто 
прочитав «Венеціанського купця» і навіть 
бачив його на кону в нас, у Вайомінзі, ще 
коли вас, сер, на світі не було! І до того ж, 
грали там хлопці, які знали свою справу! 
Нема Салуніо? Оце так утяли! А хто ж тоді 
вірний друг Антоніо, хто не кидає Антоніо, 
коли Бассуніо зраджує його? Хто рятує Кла- 
ріссу від Шерлока й краде скриньку з м'я
сом у принца Арагонського? А хто, по-ва
шому, гримає на принца Марокканського; 
«Геть відсіля, безтямний посвітачу!» Хто пе
реконує присяжних і впливає на дожа? Са
луніо! Далебі, він —  найголовніший персо
наж у п'єсі!

—  Полковнику Гогсгед, —  сказав я рішу
че, —  у цій п'єсі немає ніякого Салуніо, і 
ви це прекрасно знаєте.

Та літній полковник пустився в спогади, 
що мали зміцнити його точку зору на Са
луніо. Персонаж цей, здавалося, набував у 
полковниковій уяві дедалі відчутніших і яс
кравіших рис, отож полковник натхненно 
заявив:

—  Зараз я вам поясню, хто такий Салу
ніо. Це узагальнюючий образ, Шекспір за
думав його як тип ідеального англійського 
джентльмена. Салуніо —  це ідея, це сим
вол.

Я тим часом гортав сторінки п'єси.
—  Погляньте, —  сказав я, —  ось список 

дійових осіб, ніякого Салуніо серед них не
має.

Але ці слова нітрохи не похитали полков- 
никової упевненості.

—  Звичайно, його тут немає, —  заявив 
він. —  І навіть не шукайте його в цьому 
списку. Ви маєте справу з Шекспіром! Са
луніо виключено з дійових осіб —  у цьому 
й весь сенс. Це дає йому розмах, повну 
свободу дій, як ніколи, робить його типо-
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вим характером. О, драматичне мистецтво 
—  річ тонка^ сер! —  вів далі полковник, 
впадаючи в ще задумливіший тон. __ По
трібен якийсь час, щоби вникнути в Шек- 
спірів задум і зрозуміти, до чого він хи
лить протягом усієї п'єси.

Сперечатися далі зі старим полковником 
я вважав справою марною, тому попрощав
ся, сподіваючись, що час змінить його по
гляди. Та старі люди вперто наполягають 
на своєму, а я не врахував цього. Полков
ник Гогсгед просто-таки вчепився в Салуніо. 
Відтоді Салуніо став постійною темою його 
розмов. Він безнастанно розводився про ха
рактер Салуніо, про дивовижне мистецтво 
драматурга, який створив цей образ, про 
зв'язок Салуніо з сучасністю, про ставлен
ня Салуніо до жінок, про його етичну вагу, 
Салуніо і Гамлет, Гамлет і Салуніо —  ці й 
подібні до них проблеми ставив полковник 
Гогсгед й аналізував їх. І що більше він 
думав про Салуніо, то більші глибини від
кривав у ньому.

Салуніо став для нього невичерпною те
мою. В ньому відкривалися все нові й нові 
сторони. Полковник навіть прочитав усю 
п'єсу від початку до кінця і, не знайшовши 
в ній жодної згадки про Салуніо, заявив, що 
ладен заприсягтися, що це видання зовсім 
не таке, як він бачив «у нас, у Вайомінзі», 
що з нього вирізано цілий шмат, аби при
стосувати п'єсу до потреб цих «бісових на
родних шкіл», бо мова Салуніо, принаймні 
в тому вигляді, як її цитував полковник, без 
сумніву, відзначалася деякими вільностями. 
Полковник прикрасив поля книжки ремар
ками на зразок: «Заходить Салуніо», «Звук 
фанфар. Входить Салуніо поруч із прин
цом Марокканським». Там, де не було ні
якої підстави вивести Салуніо на сцену, пол
ковник запевняв, що Салуніо сховався за 
гобеленами або бенкетує за лаштунками 
з самим дожем.

Та настав день, коли полковник Гогсгед 
був винагороджений за все. Дійшовши вис
новку, що ніхто в наших краях не вміє ви
ставляти Шекспіра, він поїхав до Нью-Йор
ка, аби побачити гру сера Генрі Ірвінга й 
міс Елен Террі. Полковник дивився п'єсу, 
сяючи від задоволення, і коли після пре
красної гри Ірвінга опустилася завіса, пол
ковник схопився з місця, заплескав у доло
ні й закричав на повен голос, звертаючись 
до своїх друзів

—  Здорово! Це він! Хіба ви не помітили 
людину, яка була на сцені протягом усієї 
вистави, хоч не можна було зрозуміти жод
ного слова з того, що вона говорить? Це 
був Салуніо! З

З англійської переклали 
Наталя ТОЛСТАЯ та Дмитро АНДРУХІ8

Практичний рибалка.

Жіноча підступність.
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БЕЗ СЛІВ

ЖАРТИ

НА КОЖНОМУ

КРОЦІ

ТОСТ

Перша екранізація комедії Бернарда 
Шоу «Пігмаліон» мала в Англії великий ус
піх. З цієї нагоди продюсер фільму, постав
леного, до речі, без відома славетного; дра
матурга, влаштував великий банкет. Були за
прошені всі, хто мав будь-яке найвіддалені- 
ше відношення до нового фільму. Забули 
запросити лише... самого Бернарда Шоу.

Однак письменник прийшов на банкет, сів 
десь у темному куточку і мовчки слухав 
численні тости. Гості пили за продюсера, за 
режисера, за оператора, за акторів, ще за 
когось. А самого Шоу ніхто й не згадував. 
Тоді письменник підвівся і, намагаючись пе- 
ресилити веселий галас, промовив:

—  Панове, пропоную випити за здоров'я 
Бернарда Шоу. До речі, дозвольте відреко
мендуватися, це я!..

СПРАВДІ, ЯК!..

Відомий австрійський актор і режисер Віл
лі Шеферс відзначався особливою суворістю 
в доборі учасників вистав, які він ставив у 
віденських театрах. Адже все, що було по
в'язано з ім'ям Шеферса, справедливо вва
жалося справжнім мистецтвом і завжди 
користувалося великим успіхом. Що ж до 
приватного життя, то цей вимогливий режи
сер був дуже люб'язний, гостинний, часто 
запрошував до себе різних акторів, навіть і 
тих, хто марно домагався взяти участь у ви
ставах Віллі Шеферса.

Один з таких акторів якось запитав його:
—  Пане Шеферс, ви приймаєте нас у себе 

так гостинно, пригощаєте так щедро, чому ж 
ви не запрошуєте нас на ролі у своїх виста
вах?

—  О, —  відповів Шеферс, —  якщо я за
прошуватиму вас грати у моїх виставах, то 
на які кошти буду так щедро вас пригощати?
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МИЛИЙ СЕРЦЮ СВИСТ

Автор «Севільського цирюльника» знаме
нитий італійський композитор Дж. Россіні на 
схилі свого життя втік від галасливого су
спільства, від гучної слави, якою був довгий 
час оточений, і оселився на тихій околиці 
одного невеличкого міста. Єдине, що пору
шувало тут навколишню тишу, були свистки 
паровозів, які проїжджали майже під сами
ми вікнами будинку, де жив тепер Россіні.

—  Невже вам не заважає цей цілодобовий 
свист? —  запитав хтось у композитора.

—  Навпаки, —  відповів Россіні, —  він мене 
дуже тішить, бо нагадує про молоді літа. 
Адже мої перші кроки на оперній сцені зав
жди супроводжувалися свистом...

ЗАПРОШЕННЯ

Власник готелю в одному невеликому аме
риканському місті, де якось зупинився Марк 
Твен, скаржився своєму знаменитому гостю, 
що чимало приїжджих поводяться дуже не
охайно.

—  А ви пробували вивішувати в готелі 
відповідні об'яви і застереження? —  запитав 
його письменник.

—  Звичайно ж, пробував.
—  А що в них було написано?
—  Ну, скажімо, «Просимо додержувати 

чистоти» або «Просимо не плювати на під
логу» тощо.

—  Дурниці, —  махнув рукою Марк Твен.—  
Напишіть краще таке:

«Дорогий наш гість! Якщо ви звикли у 
себе вдома плювати на підлогу і шпурляти 
недокурки під стіл, робіть все це, будь лас
ка, й у нас. Ми хочемо, щоб ви почували 
себе в нашому готелі як у себе вдома!»

ЗНАВЦІ МУЗИКИ

Ріхард Штраус, стоячи за дирижерським 
пультом, репетирував у Дрезденському те
атрі свою нову оперу «Саломея». Коли по
чався танець Саломеї, оркестранти стали 
переглядатися, усміхаючись. Річ у тім, що 
музичну тему цього танцю композитор запо
зичив з одного досить відомого класичного 
твору. Штраус урвав репетицію і сказав, 
звертаючись до оркестрантів:

—  Панове, я розумію, чому ви посміхає
теся. Ви хочете сказати, що я запозичив цю 
тему у Гайдна?

—  Ну звичайно ж, у Гайдна, у Гайдна!..—  
закричали оркестранти.

—  Ну от, —  сказав Штраус, —  тепер я зно
ву пересвідчився у тому, як погано ви знаєте 
класичну музику. Цю тему я запозичив у 
Россіні...
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ПОМИСЛИВІСТЬ

Американський письменник Брет-Гарт був 
людиною дуже кволою і, можливо, саме че
рез це дуже боявся різних хвороб. Перш ніж 
поїхати кудись, він завжди докладно з'ясо
вував, чи не шкідливий там клімат, чи немає 
там якоїсь пошесті тощо.

Одного разу письменник приїхав у Річ- 
монд на запрошення місцевого літератур
ного товариства. Ще на вокзалі він почав 
розпитувати голову товариства, яке тут по
вітря, чи немає мікробів, чи не хворіють міс
цеві жителі.

—  Та що ви! —  здивувався голова. —  У нас 
така здорова місцевість, що, як доводить 
статистика, у Річмонді щодня вмирає лише 
одна людина!

—  Господи! —  перелякався Брет-Гарт.—  
Сподіваюся, що отой кандидат на сьогодні 
вже помер?

ОЦЕ ЧИТАЧ!
Прогулюючись галасливими вулицями не

дільного Парижа, Александр Дюма-батько 
побачив юнака, що йшов, заглибившись у 
якусь книгу. Дюма із задоволенням помітив, 
що той читає один з його творів. Молодий 
чоловік прямував у натовпі, не звертаючи 
жодної уваги на все навколишнє.

Александр Дюма зупинив юнака.
—  Юний друже, —  звернувся він до ньо

го,— я завжди мріяв саме про такого читача, 
як ви. Дозвольте подарувати вам свій авто
граф!

А навколо вже зібралися цікаві, що впі
знали знаменитого письменника.

—  Він віддав перевагу моїй книзі перед 
усіма спокусами нашого веселого недільно
го Парижа, —  сказав Дюма. —  Чи можна 
знайти кращого читача?

ОСТАННІЙ ПОРЯТУНОК
Знаменитому актору Александру Моїссі 

дуже надокучали численні поклонниці різно
го віку. Особливо потерпав він од них у Па
рижі, де екзальтовані дами і молоді дівчата 
підстерігали його під дверима його номера 
в готелі. Одного разу вони побачили на две
рях, за якими жив знаменитий актор, грізну 
об'яву:

«Від учора я став запеклим женоненавис
ником. Без вагань і найменшого жалю ски
даю зі сходів жінок будь-якого віку і кольо
ру очей. Здатний на вбивство».

МАЙБУТНІ ТВОРИ
Відомий угорський драматург Ференц 

Мольнар відзначався своїм лихослів'ям. О д 
ного разу його запросив до себе якийсь
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посередній оперетковий композитор, про 
якого було відомо, що, створюючи свої 
оперети, він надто вільно користується кра
щими зразками цього музичного жанру. 
Мольнар, побачивши на робочому столі гос
подаря ноти з творами Оффенбаха, вигук
нув:

—  О, здається, маестро вивчає свої май
бутні оперети І

ВІРНОПІДДАНИЙ

Особистий камергер імператора Франца- 
Йосифа граф Штольц відзначався особли
вою запобігливістю перед своїм .коронова
ним шефом. Одного разу імператор звер
нувся до Штольца:

—  Подивіться, будь ласка, на наш великий 
годинник, —  котра тепер година?

Камергер побіг вже було до дверей, щоб 
подивитися на знаменитий імператорський 
годинник, але потім обернувся до імпера
тора:

—  Ваша величність, а яку саме годину ви 
наказуєте?

ВСЕ В СВІТІ ВІДНОСНО...

Слон, презирливо глянувши на мишу, 
мовив:

—  Ти найнікчемніша з усіх істот, які я 
будь-коли зустрічав!

—  Повторіть, прошу,— тоненьким голо
сом почала благати миша, —  я хочу запам'я
тати ці слова, щоб сказати їх знайомій блосі.

БАТЬКИ І ДІТИ

—  Джонні, який сором, тобі знизили бал за 
погану поведінку! Бери приклад з батька! 
Завтра його достроково звільняють із в'яз
ниці за добру поведінку...

МОЛИТВА ДИТИНИ

—  Господи милосердний, прошу тебе, 
клади вітаміни в пастилу, шоколад, тістечка, 
а не в шпинат та моркву.
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ВеСЛАВ Б Р У Д З И Н С Ь К И Й

Молодого поета спитали, чи не хотів би він жити 
в іншій епосі. «Ні, —  відказав поет. —  Я не маю 
охоти збіднювати епоху, в якій живу тепер».

Коли оголосили боротьбу з галасом, залунали ви
гуки схвалення.

Краще служити двом панам, ніж одному слузі.
Хто ніколи не зводить вгору голови, той не знає 

навіть, який прапор майорить над ним у поході.
Коли людина доростає до якогось привілею, той 

привілей звичайно скасовують.
Одні борються за свої переконання, інші— зі сво

їми переконаннями.
При потребі бути щирим він вивертає свою маску 

підкладкою назовні.
Одні змінюють погляди, як рукавички, а інші хо

дять без рукавичок.
Інкохіи, щоб до тебе всміхнулася доля, треба ста

ти блазнем.
Хто не має власної думки, на думку того всі зва

жають.
Не кожен може втручатися в свої справи.
Завжди вибирай менше лихо, більше залиш про 

чорний день.
Його минуле —  важкі шляхи-переходи. З однієї 

барикади на іншу.
Він справді служить двом панам, але кожному з 

них звітує про свою діяльність у другого.
Замало доброї пам’яті, потрібна ще пам’ять спра

ведлива.
Він відкрив нову землю, але його відкриття не 

було визнано, щоб не марнувати паперу на нові 
карти.

Слава —  це коли тебе знають ті, кого не знаєш 
ти; але не хочуть знати ті, кого ти знаєш.

Шукаючи позитивного героя, знайшов позитивного 
боягуза.

Вибрав менше зло і тим скривдив більше.
Поділилися; один узяв на себе провину, а дру

гий —  покуту.
Часом король більше потішає блазня, аніж бла

зень короля.
Чи маєш алібі на період, коли нічого не зробив!
Його засада: підлеглих високо цінувати і низько 

нагороджувати.

Він міг би значно більше сказати, коли б не був 
таким балакучим.

Запаморочення голови від успіху буває рідко. Ча
стіше —  коли успіху нема.

Закидають хамелеонові, що зле впливає на навко
лишнє середовище.

В мистецтві переважають ті, хто затирає сліди по
перед себе.

Не одному орлові небесне птаство заступає тло —  
блакить неба.

Часом головою навіть паперу не проб’єш.
Корабель уцілів, потонули тільки рятувальні човни.
Рівень проповіді не завжди залежить від висоти, 

на якій стоїть амвон.
Твердить, що вищий за мене на цілу голову. Не

правда —  лише на одне обличчя!
Рапорт; «Загинув під час спроби втекти від дій-, 

сності».
Іноді, коли силкуєшся лишити тривалий слід своєї 

ступні на скелі, лишається тільки слід скелі на ступні.
Коли він захотів зняти маску, було вже пізно, вона 

вросла йому в тіло.
Він саме переходив вулицю, щоб укинути до пош

тової скриньки донос, аж тут хтось штовхнув його 
під автомобіль. То був його ангел-охоронець.

Є лікарі, які прописують виключно гіркі пілюлі.
У декого буває важко визначити: чи то ще гроші 

бряжчать у кишені, чи вже кайдани на руках.

Ніякий він не песиміст —  просто за будь-яку ціну 
хоче мати рацію.

Глупота, побачена згори, здається меншою.
Ті, що з нами брешуть, не завжди схильні говори

ти з нами правду.

Кількість епігонів не переходить у якість таланту 
митця.

Втратив своє обличчя, проте в якому товаристві!
Не одного увінчано, хоч він і голови не підставляв.
Оголошення: «Маю піратський прапор. Шукаю 

спільника з кораблем».
Яка нетактовність! Знову йому нагадано про за

слуги, котрі він уже давно спокутував.
Найгірше, коли настає час зрікатися, і немає чого 

зректися.
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Права рука не завжди є рукою права.
То теж вміння: так добрати приправи, щоб страва 

не мала аніякого смаку.
Йому наставлено роги достатку.
Не має що сказати, а його ще й замовчують.
Найгрізніша зброя —  люди малого калібру.
Підкреслює свою незалежність: один гудзик на 

лівреї лишає демонстративно кезастебнутим.
Його діяльність полягає в приглушуванні власних 

слів власними вчинками.
Чи то вітер історії! Ні, то дме Ікс: а, може, впаде 

листочок з лаврового вінка Ігрека!
Він дав би зловити себе, але його відстрашила 

принада.
Одного тобі не подарують: якщо ти не маєш про- 

вини, котру можна було б тобі подарувати.
Не відряджуймо людей, схильних до піонерства, 

на второвані шляхи —  повикопують телеграфні 
стовпи.

Так довго зволікав із сповіддю, що коли спокуту
вав свої гріхи, вони вже стали добрими вчинками.

Боротьба з вітряками не завжди безглузда. А що 
як Дон-Кіхот просто перебував на службі у власни
ків водяних млинів!

Дістав догану: йому довірили відповідальну сізі- 
фову працю, а він довів її до кінця.

Знову якась беззахисна кліка впала жертвою 
скривдженого!

Аби зажити слави, треба 40 років малювати, або 
20 років писати бестселери, або 10 років грати го
ловні ролі в театрі, або 5 років виступати у фільмах, 
або протягом місяця оголошувати по телебаченню

хоча 6 кулінарні поради. Телебачення знецінило 
славу до краю.

Суфлера переслідує манія величі —  підказує тіль- 
ки головні ролі.

Час від часу потрібна нова правда для старих бре
хунів.

Кожен може зробити щось велике. На жаль, не 
кожному змогли в цьому перешкодити.

Просування по службі: менше зло хоче посісти 
роль більшого.

Щури, які втекли з корабля, мають гнів на нього, 
що не тоне.

Ті, кого переслідують негідники, завжди зчиняють 
менший галас, ніж негідники, що вдають пересліду
ваних.

А коли напрямки течії й вітру різні, що тоді! За 
вітром проти течії! Чи за течією проти вітру!

Там, де негідники сплять сном праведників, чесні 
страждають від безсоння.

Люди ростуть. А разом з ними і їхнє минуле.
Вийшов цілим з катастрофи, і найцінніше, що він 

зберіг, —  пам’ять про неї.
Коли б не посередники, набагато легше було б 

порозумітися з долею.
Що то був би за чудовий винахід: драбина, котра 

має щаблі тільки вгору.
Звичайно критик тримає перед автором дзеркало 

так, щоб відбивалася в ньому і його власна подоба.
Справжній прапор має бути додатковим вітрилом.
Про Н.: зазнати стільки поразок —  то вже пере

мога.
З польської переклав В. ЗІНЧЕНКО
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