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ДИТЯ ЖОВТНЕВИХ ДНІВ
Хіба ж ми не вітрів жовтневих подув, 
Тих бур, що Ленін їх у світ пустив,
Які збудили в темряві народи?
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

Коли ідеться, хто кого поборе 
У лабіринтах класових боїв,
Там завжди світить полум'я «Аврори». 
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

Ішли десятиріччя, день по дневі,
Серед поразок, злигоднів, та грів 
Серця щодня незгасний жар жовтневий. 
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

/
Коли народ, своєї сили певен,
Іде на подвиг в шумі прапорів,
Дорогу світить Петроград жовтневий. 
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

Такого дня боїв ще не бувало,
В якім би пал жовтневий не горів,
В якім би іскра Жовтня не блищала.
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

В мільйонів спала геть з очей полуда, 
Хто був сліпий колись, тепер прозрів, 
Республіку свою будують люди.
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.

Німецький край, де вже старе конає, 
Себе від струпа давнього звільнив, 
Нове насіння всюди проростає.
Так, і ми теж дитя Жовтневих днів.
1967,

З німецької переклав Марко ЗІСМЛН
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Судна з цілого світуї

•  • # #

Рік 1945-й, руїни, руїни...

исячолітня історія цього 
польського міста сповнена великих 
і драматичних подій. Давня рези
денція династії перших польських 
королів П’ястів, Ще цін, заснова
ний слов'янами ще у X столітті, 
був добре відомий як важливий 
центр польського Західного При
мор'я. Він бачив війни, анексії, 
ворожі наскоки, бачив героїчні 
бої, які польські патріоти вели за 
цю свою давню землю.

Відторгнутий від Польщі разом 
з усім Західноморським князівст
вом, Щецін у 1181 році перетво
рився на один з ленів «Священ
ної Римської імперії». Пізніше йо-



Куточок відбудованого міс
та: поєднання старого з но

вим.

го загарбали шведські завойовни
ки, а у 1720 році він був приєд
наний до Пруссії.

25 квітня 1945 року Радянська 
Армія разом із частинами Війсь
ка польського звільнила Щецін 
від гітлерівців, які хотіли пере
творити місто на один із своїх 
останніх бастіонів. Про тодішній, 
визволений Щецін говорили як 
про одне з найбільш зруйнова
них міст Європи,— руїни станови
ли понад 70 процентів загальної 
площі. Тут залишилося тільки 
шість тисяч жителів.

Минуло два десятиліття трудо
вого подвигу польського народу, 
вартого того, щоб про нього 
складалися легенди, і відродже
ний Щецін перетворився на кві
туче місто, став головними мор
ськими воротами країни, одним 
з найбільших портів Балтики.

«Порт усіх морів» —  так спра-

Ці макети скоро стануть 
красивими будинками.

ведливо називають тепер Щецїн. 
Сюди заходять кораблі різних кра
їн і континентів. Порт обладнано 
сучасними досконалими механіз
мами, що дають можливість над
звичайно швидко обробляти суд
на будь-якої тоннажності. Вздовж 
причалу, що простягнувся на 
сотні метрів, стоять потужні пор
тальні крани, створені в народній

Польщі, Радянському Союзі й, Ні
мецькій Демократичній Республі
ці. Та й сам Щецін теж є великим 
експортером промислової продук
ції. Зі стапелів судноверфі вже 
зійшло 160 сучасних морських су
ден, які поповнили торговельний 
і риболовецький флот не тільки 
самої Польщі, а й Радянського 
Союзу та інших братніх країн.

Мечислав Яновський бачить 
місто таким, яким воно не
одмінно буде вже найближ

чими роками.

Місто-порт є одночасно і ве
ликим промисловим та культур
ним центром країни. Нині тут жи
ве 320 тисяч людей, 110 тисяч з 
них народилися вже у Щеціні.

Кожного, хто приїздить сюди, 
вражає надзвичайно гармонійне 
поєднання старої, навіть давньої 
архітектури з новими, сучасними 
спорудами. Жителі міста кажуть,
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Щеціиське воєводство — це також і благодатний 
край курортів, чудових місць для відпочинку та 

лікування.
що завдячувати цим слід АЛєчи- 
славові Яновському; головному 
архітекторові Щеціна. І нові квар
тали, і красиві 14-поверхові бу
динки у вигляді круглих башт, і 
відбудований середньовічний па
лац П'ястів — все це є справою, 
до якої причетний Яновський, або 
як автор проектів, або як добрий 
і досвідчений порадник.

Нині у місті налічується 47 но
вих мостів, в тому числі найбіль
ший у Польщі розвідний міст.
І все це виглядає дуже естетично, 
милує людське око своєю красою

ї витонченістю, хоча ідеться про 
звичайні транспортні споруди. Те 
ж саме можна сказати й про чис
ленні озера, а їх тут понад півто
ра десятка. Приїжджі не можуть 
не милуватися цими творіннями 
природи й людини.

На півдні старого міста, ліво
руч від гирла Одера, виросте но
вий район Щеціна. Тут, у 22-по- 
верхових модерних будинках, жи

тиме 25 тисяч людей. Місце для 
забудови цього нового району 
вибрано так, щоб максимально ви
користати всі наявні дари приро
ди — і буйну зелень, і берег 
Одера, і чудові луки.

Передбачається, що в 1980 році 
стародавній Щецін стане лівміль- 
йонним містом. І для кожного тут 
буде житло, робота, всі умови для 
праці, навчання й відпочинку.

Я ш
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П'ЯТЬ
тисяч
ТРОЯНД

Можна справді позаздрити цьо
му місту, побачивши його герб: 
у колі — портрет великого осно
воположника наукового комуніз
му, вождя світового пролетаріату 
Карла Маркса і назва міста —  
Карл-Маркс-штадт. Цю почесну 
назву вже понад п’ятнадцять ро
ків з гордістю носить колишній 
Хемніц —  давнє місто німецьких 
текстильників і машинобудівників, 
нині великий промисловий і куль
турний центр Німецької Демокра
тичної Республіки.

Чим був старий Хемніц? Його 
часто згадували у своїх працях 
Маркс і Енгельс, коли писали про 
історію розвитку капіталізму і ро
бітничого руху в Німеччині, коли 
наводили приклади нечуваного ви
зиску трудящих великими підпри
ємцями, коли згадувади безпро
світні будні фабричного люду в 
похмурих робітничих кварталах, 
над якими й небо, здавалося, зав
жди було сірим, як і саме життя 
людей.

Рейнекер, Гартман, Шенгер, Га- 
убольд —  це були прізвища під
приємців і одночасно назви за
водів і фабрик, імена тих, кому, 
власне, належав цілий Хемніц. 
З цими іменами було пов’язане 
уявлення про визиск, тяжку пра

цю, соціальну несправедливість. 
Навіть німецька література, що 
налічує чимало сторінок про важ
ку долю ткачів, спиралася на ма
теріали з хемніцької дійсності. 
Художники, створюючи картини з

життя робітників, відправлялися 
до Хемніца.

Та був і інший Хемніц — мі
сто бойових революційних тради
цій німецького робітничого кла
су, осередок жорстоких класових 
боїв. Тут виникла одна з перших 
організацій групи «Спартак», звід
си велася активна антивоєнна про
паганда у роки першої світової 
війни. У Хемніці жив і працював 
Фріц Геккерт, славний організа
тор робітників-будівельників Ні
меччини, керівник бойової проф-

На великому мітингу з нагоди перейменування 
міста виступає з промовою Отто Гротеволь.



цим гордим і славним ім’ям —  
Комуністична партія Німеччини.

У роки Веймарської республіки 
в Хемніці діяла передова органі
зація «Спілки червоних фронто
виків». Тут часто бував Ернст 
Тельман. Хемніцькі комуністи 
.славилися своєю організованістю 
і бойовитістю, а в період, коли 
Гітлер рвався до влади, вони про
вели великий загальний страйк і 
грандіозну антигітлерівську де
монстрацію. Незважаючи на те
рор, у пролетарському Хемніці 
увесь час діяла підпільна антифа
шистська група.

Потім прийшов 1945 рік. 5 бе

резня англо-американська авіа
ція піддала місто страшному бом
бардуванню. Це була акція, поз
бавлена будь-якого стратегічного 
значення, акція, що ніяк не мог
ла вплинути на хід завершально
го етапу війни.

Жертвами того бомбардування 
5 березня 1945 року стали три 
з половиною тисячі жителів Хем- 
ніца. Бомби падали на густозасе- 
лені робітничі квартали.

«Мертве місто» —  так назвав 
Хемніц кореспондент американ
ської газети «Нью-Йорк тайме», 
відвідавши його в перші післяво
єнні дні. Справді, мертвими стоя-

Куточок кварталу Розенгоф.

Бригадир бу л і вельників
Гельмут Альтермаи, один з 
тих, хто зводить новий Карл- 

Марнс-штадт.

спілки. Тут він став головою од
нієї з перших німецьких Рад ро
бітничих і солдатських депутатів. 
Це він, хемніцький робітник Фріц 
Геккерт, на І з'їзді КПН у грудні 
1918 року запропонував назвати 
партію німецького пролетаріату

Будинок  Т ехн іч н ого  у н ів ер си тет у .



ли тоді фабрики й заводи, не 
було електрики, води, не працю
вав міський транспорт...

«Навряд чи коли-небудь знову 
Хемніц набуде свого значення як 
важливий промисловий центр»,—  
написав тоді американський ко
респондент.

«Повернемо наше місто до 
життя!» — таким було гасло тих, 
хто відразу ж після війни взявся 
до відбудови Хемніца. Це були 
комуністи — учасники підпільних 
антифашистських груп і ті, хто 
повернувся з концтаборів, робіт
ники, антифашисти-емігранти.

Влітку наступного, 1946 року, 
коли в тодішній землі Саксонія 
провадився народний референдум 
з приводу дальшої долі підпри
ємств, що належали колишнім ак
тивним націстам і гітлерівським 
воєнним злочинцям, трудяще на
селення Хемніца з винятковою 
одностайністю дало свою відпо
відь: передати підприємства в
руки народу!

Історичною віхою для Хемніца 
стало 10 травня 1953 року. Саме 
в цей день місто було перейме
новане на Карл-Маркс-штадт. На 
грандіозному мітингу з цієї на
годи виступив тодішній керівник 
уряду НДР Отто Гротеволь. «Хем
ніц,— сказав він,— який завдяки 
зусиллям свого трудящого насе
лення повстав після війни з руїн, 
є гідним носити ім’я великого си
на нашого народу, засновника на
укового соціалізму Карла Мар
кса».

З багатьох показників Карл- 
Маркс-штадт веде перед у Ні
мецькій Демократичній Республі
ці. Особливо це стосується буді
вельників, що, власне, створюють 
цілком нове місто. Тут добре зна
ють ім’я бригадира Гельмута 
Альтермана. Це він і його то
вариші першими серед буді
вельників НДР дістали почесне 
звання «Бригади соціалістичної 
праці». Вони утримують за собою 
це звання й досі. Особливо пи
шаються Альтерман з товариша
ми найкращим кварталом, який 
дістав поетичну назву «Розенгоф», 
що означає «Двір троянд». Цей 
квартал виник на місці колишніх 
похмурих базарних площ «Гольц- 
маркт» і «Росмаркт», тобто «Дро
в’яний базар» і «Кінний базар».

Коли новий квартал було забу
довано, будівельники згадали, що 
саме тут у березні 1945 року 
особливо далися взнаки наслідки 
отого страшного бомбардування.
І от будівельники вирішили при
везти з різних міст Європи, самі 
назви яких нагадують про стра
хіття війни й злочини фашизму,—  
з Лідіце, Ковентрі, Освенціма, 
Майданека та інших, троянди й 
висадити їх у кварталі Розенгоф. 
Хай ці троянди, казали вони, сим
волізують наше прагнення до ми-
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Карл-Маркс-штадт є також великим культурним центром. Тут відбувався 
Міжнародний музичний конкурс імені Роберта Шумана, композитора, який 

народився поблизу цього міста, в Цвішсау.

ру і дружби з усіма народами, 
хай вони нагадують про обов’я
зок кожного з нас зберігати мир, 
виборений такою важкою ціною.

П’ять тисяч чудових троянд 
прикрасили Розенгоф. І кожен 
житель цього кварталу, як і ціло
го Карл-Маркс-штадта, вважає за 
свій обов’язок доглядати ці пре
красні квіти.

Наприкінці минулого року Збо
ри депутатів Карл-Маркс-штадта 
затвердили генеральний план за
будови й розвитку міста. Воно 
має перетворитися на великий 
промисловий центр. До таких ві
домих на цілу республіку підпри

ємств, як заводи лічильних ма
шин, хімічного обладнання, вели
ких токарних верстатів, текстиль
них машин, приєднаються в най
ближчі роки нові великі підпри
ємства. Карл-Маркс-штадт збері
гатиме й надалі свою славу цент
ру текстильної й трикотажної про
мисловості. Його населення має 
незабаром перевищити 300 тисяч 
чоловік. До існуючого вже тепер 
Технічного університету та вищих 
училищ машинобудування, тек
стильного обладнання і ще двох 
десятків вищих та середніх тех
нічних учбових закладів приєдна
ються нові, де навчатимуться де

сятки тисяч майбутніх фахівців, 
конче потрібних народному гос
подарству НДР.

Місто зазнає докорінної рекон
струкції, квартал Розенгоф з ве
ликою площею імені Карла 
Маркса і зовсім новою вулицею, 
яка також носитиме цю почесну 
назву, стануть новим центром. На 
площі стоятиме грандіозна 
скульптура робітника-будівельни- 
ка. Цим самим трудящі міста 
віддадуть належну шану пред
ставникам найпочеснішої профе
сії — будівельникам, тим, хто 
підняв з руїн і попелу і Карл- 
Маркс-штадт, й інші міста рес
публіки, хто прикрасив цю землю 
творіннями своїх працьовитих 
рук, творіннями, зведеними для 
мирного життя і мирної праці.
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В давнину, та й тепер, в наш бу
ремний час, в епоху космічних чу
дес, не зникли «мудреці», що ус
відомлюють нерівність людей, але 
не в класовому чи становому від
ношенні, а лише в тому, що ті по
діляються на вродливих і неврод- 
ливих, розумних і дурнів, злих і 
добрих, чуйних і байдужих.

З дивовижною впертістю вони, 
немов сліпі, не помічають ще й 
нерівності багатих і бідних або 
принаймні ситих і голодних.

Хліб навіть і беззубий може 
з’їсти. «Біда, якщо хліба нема, хоч 
зуби €», —  писав поет Сааді сім 
сторіч тому.

Стрімкий потік часу привів 
людство до дивовижних змін. Од
не століття поступалося місцем 
другому, людський розум розкри
вав все нові таємниці Всесвіту, до
лаючи, здавалося, нездоланні пе
решкоди на цьому важкому шля
ху, на шляху до вершин думки, а 
голод не покидав планету.



КОЛУМБІЯ

Діяння людини справді вражаю
чі. Ні у кого вжё не викликає по
диву паровоз, який ще порівняно 
недавно здавався нашим прадідам 
диявольською машиною; навпаки, 
цей самий паровоз тепер є озна
кою технічної відсталості, справж
нім архаїзмом. Та й літак вже став 
звичайним для кожної людини 
засобом транспорту, а пілотів на
зивають «повітряними візниками», 
Електронно-лічильна машина ви
конує операції, над якими працю
вали безліч людей протягом років. 
Космічні кораблі прямують до да
леких планет.

Хмарочоси і розкішні палаци, 
підземні залізниці і підводні туне
лі, накопичене багатство і хаос 
розкошів викликали ще більше по
чуття самовдоволення у Рокфел- 
лерів і Дюпонів, Ротшільдів і Тіс- 

. сенів, а тим часом на землі збіль
шується кількість голодних і без
домних, адже тільки погляд на ці 
документальні фотографії викли
кає жах і біль. Невже з цих фото,

що являють обвинувальний доку
мент капіталізмові, на нас див
ляться наші сучасники, люди XX 
сторіччя, представники покоління, 
що спромоглося розщепити атом 
і сфотографувати невидимий бік 
Місяця?

Охоплює сором, коли відчуваєш 
себе задоволеним з життя, під по
глядом перуанського хлопчика, в 
очах якого відбився, здається, весь 
смуток, всі страждання сучасного 
світу.

Після 1917 року люди вже зна
ють, що позбавитись від перма
нентного голодування можна лише 
єдиним шляхом —  покінчити з 
владою жалюгідної меншості.

Опис злочинів «стовпів капіталіз
му» не вмістити і в сотнях томів, 
та ці тіні людей, зафіксовані об'єк
тивом, скажуть нашому серцю ку
ди більше, ніж деякі книги.

Вони примусять людину на мить 
відкинути свої справи, свої турбо
ти, власні засмучення і прикрості 
здадуться сміховинними і дріб'яз-



ковими. Навіть Собачівки, про які 
наша юнь не має і уявлення, не 
здатні були довести людину до 
стану такої фізичної і духовної 
спустошеності, коли сонце, спів 
птахів, спалахи зірок, день і ніч не 
викликають ніяких почуттів, а віч
ний сон видається справжнім ра
юванням.

Хліб, звичайний хліб, який ми 
їмо з маслом, м'ясом, городиною, 
сам по собі для цих людей — фан
тастична мрія, щось справді нере
альне.

Вкрай виснажена від голодуван
ня людина охоче погодиться об
міняти обіцянки про майбутнє рай-, 
ське життя на шматок хліба, на 
звичайнісіньку юшку сьогодні. Ад
же є чимало країн, де ще від го
лоду щодня вмирають кілька тисяч 
людей.

Що ж сталося? Невже цивіліза
ція стрімко йшла шляхом розкві
ту, а в світі лишалось все менше і 
менше харчів? Невже виснажила
ся земля, висохли річки і моря, і 
людина, яка про себе з гордістю 
казала: «Я нива, я земля, я колос 
наливний», втратила здатність бо
ротися з природою, і матері не ма
ють чим годувати немовлят? Чо
го ж тоді варта горезвісна капіта
лістична цивілізація? На це питан
ня добре відповів італійський жур-

НІГЕРІЯ



Отак знищують в Італії врожаї помаранчів.

нал «Віє нуове». Він не друкував 
довгих трактатів, економічних до
сліджень, а вмістив кілька фото
графій, на яких ми бачимо, як 
бульдозери й трактори знищують 
величезні гори помаранчів уро
жаю цього року. Сотні й тисячі 
тонн цитрусових перетворюються 
на багно заради егоїстичних і пара
зитичних намірів капіталістів. Хай, 
мовляв, гинуть цілі плантації, аби 
лише не довелося знижувати цін.

Найкращі сорти помаранчів ви
рощують саме в Італії, ціни на них 
коливаються від 180 до 250 лір за 
кілограм. Не кожного разу буває 
добрий врожай, але цьогорічний 
перевершив сподівання. Всі комо
ри були забиті помаранчами. Пе
ред італійським парламентом бу
ло поставлено питання про зни
ження вартості кілограму до 35—  
45 лір.

Поки це питання обговорювало
ся в парламенті, сотні тонн цитру
сових вивезли на береги річки 
Петрачі і почали розчавлювати їх 
за допомогою бульдозерів і трак
торів, на підставі закону № 159/66, 
який дозволяє знищувати надлиш
ки продуктів. При цьому, аби 
якось виправдати себе, простим 
людям сказали, ніби помаранчі от
руєні. Та бідаки не звернули уваги 
на попередження і почали збира
ти плоди. Селяни раділи: пома
ранчі виявилися надзвичайно висо
кої якості. А скільки борошна, ка
ви, бекону викинуто в океан або 
знищено внаслідок конкурентної 
боротьби, хоч вони могли б вря
тувати життя багатьом людям.

Електронно-лічильна машина ка
піталіста підрахувала, що вигідні
ше кинути в морські хвилі плоди 
людської праці, ніж бодай на гріш 
знизити ціни. А те, що вигідно ка
піталістові, стає законом буржу
азного суспільства. І в наші дні 
королі грошей не прагнуть зміню
вати свої принципи, які так крас
номовно висловив ще на початку 
століття один горьківський пер
сонаж. Пам’ятаєте, як один з його 
«королів республіки» каже: «Лю
дина, у якої є п'ятсот доларів, у 
десять разів краще тої, яка має 
тільки п’ятдесят... Дурні люди —  
бродяги, жебраки, хворі і інші ле
дарі —  ніде не потрібні...»

Крила шаленства і злоби несуть 
усіх їх, владарів грошей, у прір
ву злочинів, казково зростають їх 
мільйони і пропорційно збільшу
ються мільйони бідняків. Ось во
ни, плоди владарювання Дияволів 
золота, що опоганили землю і ряс
но угноїли її слізьми, горем і 
стражданнями.

Війни, це лихо народів, знищу
ють мільйони, та не меншою тра
гедією людства є голод, який з 
жорстокою нещадністю косить 
людей. Жертвами його стають до
рослі і діти. Особливо діти... А 
вони ж — майбутнє людства, його 
свята надія.



лової кризи в Англії потрібно чо
тири мільйони квартир, а будують 
щороку лише 400 тисяч.

Думка про те, що і в Болгарії 
можна знайти знедолених дітей, 
здається неймовірною, і твереза 
людина ніколи такій брехні не по
вірить. Ось як самі болгари ка
жуть про своїх дітей:

«Вони квітнуть не тільки в до
лині Троянд або на гірських луках. 
Вони належать всій нашій країні і 
носять одне ім'я — Діти».

Квіти Болгарії. Діти Болгарії, 
Волосся в них неначе стигла 

пшениця, очі темні, як ніч Фракії. 
Вони гарцюють на дерев'яних ко
нях, і усмішки їхні сяють, як ра
нок.

«Сади». Дитячі радощі.., Мікрорайон «Сади» у Варшаві.

і з .
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їх назвали квітами життя. І це 
справедливо, якщо дітей, як і кві
ти, бережуть від негод, не дають 
їм зав'янути, як це роблять в кож
ній із соціалістичних країн, зок
рема у Болгарії, де народ і уряд 
спільно дбають про добробут сво
їх маленьких громадян. Тут ба
гато роблять для них, і піклуван
ня про дітей є важливою держав
ною справою. Може, і в Англії ді
тей називають квітами життя, та 
малюкам від цього не стає легше 
жити^ адже чимало англійських 
родин не мають даху над голо
вою, сплять під мостами або в 
брудних нічліжках, а скільки ро
дин юрмляться у фургонах! І ще 
цілі десятиріччя вони животіти
муть так, бо для розв'язання жит-



«Сади». Ніщо не заважає тут 
дитячим розвагам.

Батько й мати не можуть радіти 
ранкові, якщо він не принесе сину 
або доньці добру усмішку, соняч
ний поцілунок, торжество пізнання 
світу.

Будівники нової Польщі одні з 
перших пройнялись благородним 
задумом: кожний новий квартал 
планувати так, аби діти, які будуть 
тут зростати, завжди відчували 
тепло і радість життя. У Польщі 
будують багато, але головне, що 
при цьому тут враховуються по
треби дітей.

Подивіться на фотографії мікро
району «Сади», що споруджується 
за проектом архітектора Галини 
Скибжевської. Гості Варшави на
самперед їдуть тепер оглядати 
«Сади»; що розкинулися на ко- 
пишній  ̂околиці столиці.

Перший дім, збудований ще 7 
років тому, відзначений на кон
курсі почесним званням «Містер
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Квіти Болгарії. Діти Болгарії, 
Вони бавляться в променях Сво

боди, з Золушок вони перетвори
лися на спадкоємців скарбів, що 
ними так багата наша квітуча від
роджена Вітчизна.

Вони співають соловейками. Ма
люють примхливі квіти своїх ди
тячих мрій. Загартовані спортом, 
вчаться, працюють і співають. 

Квіти Болгарії, Діти Болгарії. 
Прислів'я каже: «Горе матерів —■ 

сум для синів. Горе синів— смерть 
для матерів».

«Сади». Спеціальні майданчики 
для юних велосипедистів.
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Варшава 1961» як найкрасивіший, 
зручний і дешевий. Відтоді тут 
збудовано ще кращі будинки. Го
ловна особливість «Садів» — при
вілля, чудова природа, спортивні 
майданчики, гойдалки, гірки, ла
біринт. На першому поверсі тут у 
кожній квартирі замість балкона 
— маленький садочок. На цьому ж 
поверсі є приміщення для збері
гання дитячих колясок і велосипе
дів.

Колись тут кінчалась Варшава, 
тепер «Сади» зливаються з цент
ром столиці. Тут немає автомо
більного руху, немає і грізних на
писів «забороняється», можна бі
гати, грати у футбол, а батькам 
не треба хвилюватися за дитину, 
автомобільний і трамвайний рух їй 
не загрожує.

Турбота про дітей — закономір
на особливість нової Польщі. Вар
шав'яни споруджують Дитяче Ме
дичне містечко. Це будівництво

Добре з такою вихователькою!

Може, він стане видатний 
художником.

не має собі рівних в історії Поль
щі: виросте величезний центр нау
кових досліджень разом з комп
лексом педіатричних клінік. Дитя
че Медичне містечко стане чудо
вим пам'ятником героїзму і страж
дань польських дітей в роки війни 
і окупації. Цей пам’ятник нагаду
ватиме Європі і всьому світу, що 
гітлерівські фашисти прагнучи до 
біологічного знищення польського 
народу, вбивали також і дітей. Па
м’ятник прославлятиме відомих і 
безіменних героїв боротьби з оку
пантами, які, узявшись за зброю, 
віддали своє юне життя за Поль
щу.

Дитяче Медичне містечко у Вар
шаві — це щедрий дарунок мате- 
рі-вітчизни своїм малюкам.

На жаль, всюди є хворі діти, 
справа лише в тому, що робить 
суспільство, аби врятувати їх, зро
бити здоровими, бадьорими і міц- 
нимй, повноцінними громадянами. 
Ці фотографії зроблені в лікарні, 
хоч у приміщенні й палатах абсо
лютно не відчувається атмосфера
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лікарні. Це дитяча клініка при Ме
дичній академії ім. Карла-Густава 
Каруса в Дрездені. Деяким ма
лим пацієнтам доводиться по кіль
ка місяців жити в лікарні, а тому 
німецькі лікарі запобігають так 
званій «психічній госпіталізації» 
(так визначають лікарі відставан
ня хворих дітей від нормального 
духовного розвитку). У клініці все 
зроблено, аби діти нормально вчи
лися, та, крім того, їх привчають 
до праці й дають їм естетичне ви
ховання. Радість, яку відчувають 
діти, створюючи щось своїми ру
ками, позитивно позначається на 
процесі видужання.

Діти самі оформили кімнати 
для навчання та ігор, малюючи, 
працюючи ножицями, голками, во
ни дають волю своїй фантазії, в 
їх кімнатах для навчання та ігор 
весь час з'являється щось нове. 
Діти самі створили свій ляльковий 
театр, самі й поставили німецькі й 
російські казки «Пані Метелиця», 
«Маленький Хевельман», «Маша і 
ведмідь».

А чи спаде комусь на думку в 
Сполучених Штатах збудувати 
щось подібне для маленьких аме
риканців, та ще й за рахунок дер
жави?

Вистава починається.



ХРИСТО ГРАДЕЧЛІЄВ. З циклу «ЖОВТЕНЬ»,
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ЕЛЮ В І Т Т О Р І Н !

ПОВІСТЬ

Частина перша

І

Згасав день, червневий день 19... року. 
Коліями на сіцілійській станції Рагуза йшов 
солдат.

Він уже переступив перші дві колії; на 
третій, по той бік другої платформи стояв 
поїзд Терранова^—Ліката—Канікатті. З ваго
нів, напханих людьми, чувсь якийсь дивний 
лемент, він то стихав, то здіймався знову

і щораз в іншому місці — репетували 
десятки, а де й сотні голосів. Солдат уздрів, 
як за шибками позачинюваних віконець 
чиїсь руки вимахують кашкетами й рудими 
ганчірками, як мотаються туди й сюди чиїсь 
чорні чубаті голови.

— Що тут діється? — спитав солдат у 
гальмового, що оглядав вагони. Уся постать 
кондуктора була в затінку, лише кашкет 
горів на сонці. Гальмовий ледь обернувся, 
скинув оком на солдата і спроквола рушив 
далі, човгаючи кованими черевиками по 
жорстві. Дійшовши кінця перону, залізнич
ник опинився в білій хмарі пари, що видира
лася з долішньої частини паровоза. Стоячи 
отак на межі світла й водяного пилу, він, не
мов шукаючи опори, торкнувся чавунної 
помпи, що з неї жадібно смоктав воду тен
дер; зупинці, здавалося, не буде кінця. Сол
дат споглядав, як гальмовий, виблискуючи 
гудзиками й дашком шапки, порається коло 
паровоза. Аж ось той поволі рушив назад.

З вагонів на кондуктора падали образи; а 
може, подорожні тільки дражнили його або 
просто озивали — хтозна. Йому здавалося, 
що по всіх купе точиться запекла бійка, і 
треба б утрутитись комусь із залізничників. 
Та водночас там не вщухав той самий ле
мент чи спів, гальмовий уже ні на кого не 
дивився. А проте він одповів солдатові:

— Очікують від'їзду.
Враз гальмовий зупинивсь і схрестив на 

грудях руки, показуючи драного ліктя.
— Уже годину з чвертю,— докинув.
Солдат кивнув головою. Може, ще пам'я

тав, про що запитував, чи вже забув, але в 
кожному разі мав вигляд ще веселіший і 
привітніший, ніж хвилину тому. Він показав 
рукою на зелені вагони, що виблискували 
під сонцем, на ряд віконець і обшарпаних 
пасажирів, що ледве вміщалися у вагонах.

— Ага, зрозуміло! — промовив солдат.
І докинув, що, мовляв, не мав охоти брати 
з собою ані найменшого клуночка.— Як ба
чите, отак і вирушив у дорогу. Бо хочу, аби 
подорож була якомога зручніша.

Кондуктор, усе ще стоячи зі згорнутими 
руками на грудях, морщився і силкувався 
посеред того вагонного галасу добрати 
щось із солдатових слів. Але чого він завда
вав собі такого клопоту? Хіба розмовляти з 
солдатом більше важило для нього, ніж хо
дити вздовж перону? Вигляд його був страд
ницький: обличчя зеленкувате, мов у хворих 
на пропасницю. Однак він стояв і слухав, 
як солдат розповідає про триденну відпуст
ку, що йому пощастило дістати. І рушив аж 
тоді, коли солдат спитав, чи не очікується 
інший поїзд.

— Здається, чуди дзвінок,— мовив сол
дат.
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Малюнки С. Г р и ш и н а

Кондуктор опустив руки. Та солдат уже 
не дивився на нього. Бо помітив, що з по
їзда подає йому знак якась стара жінка, а 
з іншого віконця до нього гукає чоловік у 
лахманах. Солдат приступив ближче.

Жінка й чоловік закричали дужче, кричав 
увесь вагон, увесь поїзд. Солдат відсахнувсь 
од того вереску. А надто його відганяла 
жарота, що струмувала від поїзда. Але з 
його обличчя не сходила лагідна усмішка — 
він-бо тішився, що їде на три дні додому. 
Гальмовий, котрий уже побував у хвості й 
вертався до паровоза, спинився ще раз пе
ред солдатом, схрестивши знову руки на 
грудях.

— Згодом буде ще один поїзд,— прока
зав він похмуро.

— І теж до Терранови? — спитав солдат.
— Аж до Лікати.
Кондуктор пояснив солдатові, що цей 

поїзд для голоти. Женці їдуть десь найма
тися, на жнива. Ним же вертаються збирачі 
помаранчів. Всі вони обкладаються пома
ранчами — то їхня платня натурою... Самі 
голодраби і харпаки. Цілий поїзд!

Гальмовий погойдувався з пальців на п'я
ти, ніби все збирався йти. Нарешті, вкотре 
вже опускаючись на п'яти, розтлумачив, що, 
мовляв, краще їхати тим другим поїздом 
через три години, воно і зручно і приємно.

— Але ж три години чекати! — вигукнув 
солдат.
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Люди в поїзді взялися тепер тупотіти 
влад — гупали сотні черевиків, немов хтось 
бив у бубон. У тому співі можна було роз
різнити лише окремі слова: «погано», «бру
ду», «погано», «бруду». Тож наш солдат на
слухав, силкуючися щось второпати.

«їсть погано»,— зрозумів солдат.
І завважив, що якісь шибеники у вікні, ре- 

гочучи, показують на нього пальцями, а ста
ра жінка все ще буцімто хоче щось йому 
сказати. Та й чолов'яга в настовбурченому, 
ніби пір'я, лахмітті, не переставав гукати до 
нього. Підтягся і третій пасажир у пожма
каному стіжкуватому брилі. Що, власне, во
ни прагнуть йому сказати? Солдат, либонь, 
знав, що в них навряд чи можна про щось 
довідатися до пуття. Бо, ступивши крок до 
поїзда, він звернув своє ясне, усміхнене об
личчя туди, де хвилину тому був гальмовий. 
Та замість нього там уже вродився якийсь 
дід, і теж, очевидячки, залізничник. Він був 
у засмальцьованій розхристаній сорочці, під 
пахвою в нього стирчав червоно-зелений 
прапорець. Приглядаючись до солдата, ста
рий перейшов колію.

— Розважаємось, га? — мовив і, підморг
нувши, подався далі, показуючи зелений бік 
прапорця — бо здалеку, звідти, де ще ви
блискували на сонці незатінені вагонами 
рейки, долинув свист.

Гальмовий вернувся назад утретє.
— Мабуть, таки зачекаю другого поїзда,— 

сказав йому солдат.— Не хотілося мені тя
гати з собою речі, бо в Терранові від станції 
до містечка далекий світ. А потім довело
ся б ще потерпати, що їх украдуть. Правда 
дещо з моїх манатків годилось би полаго
дити — я не був удома від різдва, — але я 
вже волів усе залишити так, як є, аж до 
кінця служби, щоб уже ні в дорозі, ні в свої 
три дні відпустки не мати аніякісінького 
клопоту. У війську таки намордуєшся. Воно 
то, звісно, можна б оце і розважитись, як 
кому до вподоби, але що під час служби 
намучишся і недоспиш, то щирісінька прав
да. От я й збираюсь цілу дорогу спати. 
Якщо ви кажете — другий той поїзд буде 
через три години, ще й майже порожнем, 
то я підожду і подрімаю собі в залі для че
кання...

— Але ж так довго не доведеться чека
ти,— відповів кондуктор. Погойдуючись з 
пальців на п'яти, він показав на станційні 
дзигарі.— Зосталася якась година,— доки
нув він, спускаючись на п'яти.— Цей от поїзд 
спізнюється вже на дві години, він дуже 
затримався в дорозі, та й тут уже стільки 
стоїть...

І пискляво гукаючи: «Дві години! Дві го
дини!» — кондуктор подався далі.

Але солдат був надто задоволений з своєї 
долі — чи ж треба сердиться, що якомусь 
залізничникові захотілося вдавати з себе 
цабе. Ту мить він ладен був поставитися по
блажливо до всіх дивацтв пасажирів на цьо
му поїзді. Тупіт лунав так гучно, наче хтось 
бив у двері важкою колодою — годі було 
щось почути. Здавалося, ніби там десь зграя 
мавп наскочила на пасажирів і шарпає ба
бів за коси, а дідів за бороди. Серед того 
пекельного гамору й бучг люди примудри
лись ще й плескати в долоні, відбиваючи 
такт своїй пісні. «Спить межи бруду» — роз
різнив солдат слова.

Ота дурнеча, показуючи на нього паль
цями, товклася біля вікон і реготала, аж 
корчилась. Солдат розчув ще одне слово.

«А може, то вони з мене кепкують?» — 
подумав він.

Збитошники за вікном силкувалися співа
ти дружним хором, але не могли стримати 
сміху. А тут їм ще заважали старші чолові
ки й жінки, вони з'юрмилися в них за пле
чима та в суміжних вікнах і лаялися на всі 
заставки.

Один з чоловіків диригував, вимахуючи 
руками.

— Не так! — верещав він, знов і знов 
перебиваючи їх.— Ще раз від початку.— І 
починав наново вибивати такт, а решта во
лала хором:—їсть погано! Спить межи бру
ду! їсть погано! Спить межи бруду!

Солдат почув, як хтось смикає його за 
рукав.

— Розважаємось, га? — То був знову той 
самий старцюга з прапорцем.— Не бери 
собі того до серця,— докинув.— Вони не з 
тебе глузують.

А поїзд і далі верещав:
Йде солдат на війну нелюбу, 
їсть погано,
Спить межи бруду.

— Вони не з тебе кепкують,— промовив 
старий зі сміхом.— Вони також не знають, 
що будуть їсти і де їм спати. Так само і я, 
і той гальмовий,— провадив він, усе ще 
сміючись.— То вони беруть на глум себе, 
мене старого і кондуктора.

— Але ж ми маємо що їсти,— мовив 
солдат, регочучи разом із старцюгою.— Тай 
на війну не треба йти.

ні
Отак сміючись, вони побачили, як на стан

цію прибуває поїзд. Старий прожогом мет
нувся через колії. Паровоз під'їхав ближче, 
промчав мимо; за ним? уповільнюючи рух,
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потяглися один по одному товарні вагони.
Було видно, як у високих будках кондук

тори крутять гальма. Потім показались вони 
самі, чорні, замурзані, виблискуючи білка
ми очей. Зістрибували на землю, як акро
бати з трапецій. Вздовж перону з сигналь
ним ріжком в руці побіг начальник поїзда. 
Зачервонів кашкет начальника станції.

Солдат видерся східцями до кондуктор^ 
ської будки. Звідти він побачив поїзд із 
крикливою голотою, дахи вагонів, ще освіт
лені сонцем, сади, скелі. А ген пломеніли 
в останніх відблисках вечірньої заграви шиб
ки вікон, хрести церков та монастирів.

Кинувши погляд на перон між двома поїз
дами, солдат завважив кондуктора з маля
рійним обличчям. Гукнув до нього радісно, 
що було сили:

— Гей, колего! Земляче!
Та залізничник його не почув. Солдат зліз 

по той бік товарного поїзда, перейшов ко
лію й зупинився коло зали для чекання па
сажирів третього класу.

Він стояв там і мугикав собі пісню, почу
ту від женців:

їсть погано, 
їсть погано...

— Вже навчився? — спитав його старий 
з прапорцем: він тільки що зіскочив із при
ступців порожнього, оббитого всередині 
червоним оксамитом пасажирського вагона, 
що котився першою колією за маневровим 
паровозом.

— Дивно, що такого вас мусять учити 
селяни,— промовив старий зі сміхом.— А 
що ж ви співаєте в казармах? Цю пісню ми 
співали ще за наших часів.

Уже рушаючи далі, старий обернувся і 
докинув:— Видно, ви тепер маєте що їсти 
та й на війну не ходите...

Він іще сказав щось, але наш солдат не 
розчув. Знову почав мугикати своє: «їсть 
погано. їсть погано», аж поки раптом збаг
нув, що по той бік товарного поїзда не чути 
людського галасу. Звідти долинали тільки 
кондукторські свистки та брязкіт буферів. 
А десь за скелями, в темних садках сюрча
ли коники.

Невдовзі рушив і товарний поїзд, його 
задні ліхтарі вже світилися. Очевидячки, на 
дальшу зупинку він прибуде вже поночі. 
Солдат бачив перед собою порожні рейки, 
і вже журився, що поїзда до Терранови 
більше не буде.

IV
Кондуктор таки не збрехав. Справді на 

Терранову йшов ще один поїзд, десь о двад
цять першій годині. Він був товарний,

якийсь поміщик з Доннафугати домігся ра
зом з іншим вельможею, чиє коло інтересів 
простягалося від К'яромонте аж до Вітторії 
на морському узбережжі, а також із влас
ником замку фальконарського, щоб до по
їзда дочеплювано один пасажирський ва
гон, оббитий оксамитом.

Окрім того, їхній поїзд ішов з швидкістю 
пасажирського, а не товарного. Впливові 
особи з оточення Наполеона Колаянні вкупі 
з соціалістами кричали на всі заставки про 
це неподобство. Обурювалися й мешканці 
Кальтанісетти, Джірдженті, Кальтаджіроне 
та Модіки, бо той поїзд мав возити з собою 
вагони-цистерни і постачати питну воду жи
телям посушливої місцевості між Рагузою і 
Лікатою. А якщо він ішов зі швидкістю па
сажирського, то не встигав нікого напоїти. 
Тим-то криниці в Комізо і Лікаті, куди гур
тами сходилися по воду жінки й дітлахи з 
виселків в околі дванадцяти кілометрів, за
лишалися без краплини води аж до другої 
пополудні.

Оббитий червоним оксамитом вагон був 
потрібний для тих панів, котрі його домог
лися, нечасто — раз на місяць чи раз на 
тиждень. Але їм було приємно мати таку 
вигоду. А найбільше їх тішило, що купці й 
адвокати, їдучи іноді тим вагоном, думали 
про їхню всемогутність. «Ось як треба вдо
сконалювати залізничне сполучення» —* пи
сали адвокати в палермських газетах. І мар
но супротивники описували на перших сто
рінках тих же газет, що діється довкола 
криниць у Лікаті.

На передвиборчих зборах вони й собі по
вторювали слова одного вельможі, сказані* 
у зв'язку з таким становищем. Той повідав:; 
«Але ж водопої для худоби завжди і всюди* 
переповнені». Соціалісти розтлумачували 
зміст цих слів людям, що юрмилися біля 
криниць, і завдяки цьому їм удалося зібра
ти для себе на десять голосів більше, ніж 
раніше. Однак поїзд і далі мав привілейова
ний розклад руху і добру обслугу.

Зрештою, залізничники на лінії Рагуза— 
Ліката — обхідники, стрілочники, кондукто
ри, такі, як старий з прапорцем або маля- 
рійник з дірявим ліктем, — були задоволе
ні. Бо інакше їм доводилось би бігати ці
лісіньку ніч. Радів того вечора і наш сол
дат, опинившись нарешті у вагоні, де ке бу
ло живої душі і де кожна м'яко вистелена 
канапа, здавалося, обіцяла, що він виспить
ся ще краще, ніж сподівався, і матиме до
рогу справді зручну і що його триденне 
гультяйство вже розпочалося.

— Далебі, чудово я придумав: не взяв 
жодного клуночка,— проказав сам до себе.

Обійшов увесь вагон, шукаючи дерев'я
них лавок, до яких він звик у дорозі. Але 
не знайшов нічого, крім оксамиту, — дове
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лося сісти на оксамит. У вагоні було вже 
темно, за вікном миготіли міріади вогників 
далекого міста. Солдат одкинувся на м'яку 
спинку канапи і споглядав, як поступово у 
пахощах ясмину, в сюрчанні коників та спа
лахах блищаків розпливається білясте узбіч
чя гір.

Солдат заснув. Його розбудив якийсь го
мін у вагоні. Потім він знову задрімав. Ва
гон сіпався й підскакував, рушаючи з місця; 
солдат то прокидався, то засинав знову.

V
На обличчі йому застигло блаженство.
Його оглядали у світлі ліхтаря. Завважили 

військовий комір, наплічники, зірки.
— Це зовсім не карабінер.
— Це берсальєр.
Його затермосили.
— Пане берсальєр, звідкіля ви тут узя

лися?
Солдат прокинувся — ліхтар сліпив очі.
— Уже приїхали?
— Чи ба! — відповіли йому.— Залежить, 

куди їдеш.
Вони вимагали квитка.
— Де ми?
— У тунелі поблизу Доннафугати.
Синюватий вогник тьмяно блимав у лам

пі під стелею. Трохи світла давав ліхтар 
у руках людей, що вимагали квитка. Самих 
контролерів не було видно, вони тонули в 
хмарі диму, що його надмухало крізь від
чинене, либонь, до їхнього приходу вікно.

— А я гадав, що ми вже в Терранові,— 
промовив берсальєр.

— У кожному разі цієї ночі ти туди не 
дістанешся,— почув він відповідь.

Контролери говорили один поперед одно
го, майже одночасно і щораз голосніше.

— Зійдеш тут, у Доннафугаті.
— А хіба цей поїзд не йде до Терранови?
— Поїзд? Звичайно, що йде. Поїзд може 

йти. Але ти ним не поїдеш.
— Як це так — поїзд іде, а я не можу?
— З документами у поїзда все гаразд. А 

ти які маєш документи? Маєш дозвіл їхати 
цим поїздом?

Солдат торкнувся квитка, що тримали 
контролери, оглядаючи його при світлі ліх
таря.

— Хіба цей квиток не до Терранови?
Але йому відповіли якось невиразно, наче

на світі були дві різні Терранови. Одна, куди 
подався той галасливий поїзд з голотою,— 
ним він не хотів їхати, і друга — куди по
спішав цей оббитий оксамитом вагон.

— З військовим квитком їздять простим 
поїздом,— сказали йому нарешті контроле

ри.— А це вагон першого класу, то ж і 
треба мати квиток першого класу.

Вони все говорили. Виходить, берсальєр 
має висісти в Доннафугаті, переждати там 
цілісіньку ніч, ранок, перебути до полудня 
і тільки надвечір з запізненням на добу сі
сти на той самий поїзд, що ним сьогодні 
він не мав охоти виїжджати з Рагузи. Сол
дат провів рукою по обличчю.

— Цього можна було сподіватися! — ви
гукнув він.— Який я телепень, що захотів 
подорожувати з комфортом!

І нарікав далі:
— Ох, якби я був узяв з собою клуночок! 

Я б тоді сів на підхожий поїзд!
— Який клунок? — запитали контролери.
! витлумачили йому, що від нього вима

гають квитка першого класу, оплаченого за 
звичайним тарифом.

— Це той малярійний залізничник! — кри
чав берсальєр.— Це він мені нараяв сісти 
на цей триклятий поїзд!.. Я навіть гадки не 
мав, що є такий поїзд. Я вже сідав на інший.

Частина друга

VI
А тим часом двері суміжного купе здриг

нулись, потім прочинилися, і в хмарі диму 
з'явився новий пасажир.

— Хто це має такий пречудовий голо
сок? — запитав він.— Голосочок, як дзвіно
чок!

Пасажир ступив кілька кроків, поважно й 
урочисто; постать він мав огрядну і немов 
сидів на коні — попереду нього зводилася 
морда якоїсь тварини.

— Хіба ми на пероні? — сказав пасажир, 
закашлявшись димом.

Він звів погляд угору. У тьмяному світлі 
лампи з'явилася серпанкова намітка й ку
чері; очевидячки, це була жінка. Зрештою, 
про це можна було догадатися і з високо
го тону її голосу.

Жінка тицьнула пальцем на берсальєра:
— То це він має такий приємний голосок? 

Справжній тобі ангел! Чогось мені нагадує 
наймолодшого співака-тенора, я чула його 
колись у Ла Скала.

Вона проштовхнулася між обох залізнич
ників разом зі своїм звіром, що спокійно 
йшов поруч, сховавшись під тороками й ки
тичками її одежі.

— Що тут сталося? — спитала вона, від
водячи залізничникові руку з ліхтарем.— 
Свіжий, мов троянда! А личко таке гар
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неньке, що аж довір'я викликає, хоч сам 
він, бідолаха, настрашився Дон Карлоса... Та 
ти не лякайся, що пес такий здоровенний,— 
додала вона, звертаючись до берсальєра.— 
Це тільки Дон Карлос, а не якийсь лев.— 
Лише зараз вона помітила, що її ангел — 
солдат.— Один солдат може стримати цілу 
армію! А ти лякаєшся мого бульдога? Адже 
він не гавкає, не кусає. Зовсім безпечний... 
Якби ти з'явився на світ на п'ятдесят років 
раніше, то був би сурмачем під Калатафімі.

Тут утрутилися в розмову і залізничники, 
величаючи жінку «баронесою». Вони хоті
ли щось сказати, може, те, що той солдат 
таки солдат, але не сказали нічого.

— Що ви збирались йому заподіяти? — 
запитала.— Він так говорив, наче його обра
зили. А ви напосілися на нього. Ви на це 
мас гаки! Що вам треба від нього? Хіба не 
бачите — він безневинний? Що вони тобі 
лихого заподіяли, моє невинне дитятко?

Залізничники заходились пояснювати, що 
то він винуватий у всьому.

— Він?! — закричала стара пані.— Та у 
нього на губах молоко ще не обсохло! Що 
він міг такого вчинити? — Вона жестом зве
ліла обом залізничникам мовчати.— Нехай 
він сам скаже.

Берсальєр зашарівся. Рум'янець було вид
но навіть при тьмяному ліхтариковому світ
лі.

— О боже, яка невинність! — гукнула 
жінка.— Червоніє, ніяковіє від моїх суконь, 
а ті бусурмани хочуть мене переконати, що 
він вчинив щось негарне!

Вона похлинулася димом.
— А чи не можна відчинити віконця? Тут 

не важко й задушитися...
Залізничники пояснили, що крізь одчинені 

вікна налетить диму ще більше.
— Тоді вислухаємо,— квапила стара па

ні.— Я стовбичу тут через тебе,— додала 
вона, звертаючись до берсальєра. Потім на
сварилася на буркотливого пса:— Ану за
мовкни, дурню! — Нарешті закричала до 
всіх, хто тільки міг її чути, в поїзді й на 
білому світі: — Невже ми ніколи не видобу
демося з цієї гори?

Паровоз приглушено свистів, то вповіль
нюючи, то прискорюючи біг, бряжчало за
лізяччя, немов хтось одчиняв одну по одній 
залізні брами в тунелі, що тягся без кінця- 
краю...

— А може, зайдемо в моє купе? — за
пропонувала стара пані.— Там хоч диму 
нема. Ходімо.

Обоє залізничників рушили за нею, бер
сальєр же зостався на місці.

— Гей, ти! — гукнула жінка, обертаючись 
коло дверей— Ти хіба не зрозумів, що я 
сказала? Там нема диму.

— Однаково ж мені доведеться зараз 
сходити,— відповів солдат.

— Ти розкажи до пуття, що вони від тебе 
вимагали? Ти хочеш висісти в Доннафугаті?

— Ні, не хочу.
— А хто хоче?
Стара пані відступила крок назад, бур

кочучи.
— Як це так — мусиш зійти, коли не хо

чеш?
— А все через те, що я не взяв з собою 

жодного клуночка,— відказав берсальєр.— 
Я хотів вигадати, а сів не в той поїзд.

Залізничники, раз по раз повторюючи 
«пані баронесо», заходилися кожен потроху 
пояснювати, як воно сталося. .

— І вам не соромно? — гукнула стара 
пані.— ! це безневинне дитя ладне було схи
лите голову перед вашою сваволею! Я йому 
вже казала, що бог прийняв би його в жерт
ву, такий-бо він непорочний... Це видно з 
його обличчя. І йому нуе можна їхати цим 
поїздом? Цей поїзд — національне непо
добство. Якби ще жив Гарібальді, то на 
знак обурення покинув би Капреру — а ви 
мені торочите тут про квитки за звичайним 
тарифом... Якщо з цього поїзда хоч раз, 
відколи він існує, і буде яка користь, то са
ме цієї ночі, коли можна зробити послугу 
бідолашному солдатові... За кого ви голо
суєте? За бурбонів? Ви мене не питаєте, чи 
з моїм квитком, усе гаразд. А тут ще й Дон 
Карлос. Може, в мого Дон Карлоса з, квит
ком усе гаразд? Йому б слід їхати в товар
ному вагоні, навіть не в багажному, а він, 
однак, сидить отут біля мене, і ніхто з вас 
його не чіпає.

VII
Раптом голосно і зухвало засвистів паро

воз. Вихопившись з підземелля, вільно загу
ли колеса. Залізничники кинулись до віко
нець — той до одного, а той до другого,— 
і, не відповідаючи на слова «баронеси», спу
стили рами. Мимо пролітав імлистий ліс, по
переду мерехтіли сигнальні вогні.

Поїзд уповільнив біг.
У миттьових просвітах ночі невиразно бі

ліло каміння. Поїзд ще стишив рух, замигот- 
тіли блищаки, засюрчали коники, з пагорбів, 
порослих ріжковцем, долинули свіжі пахо
щі. Залізничники відчинили двері з обох бо
ків вагона і вихилилися назовні,, очікуючи 
нагоди зіскочити додолу.

— Вже й чкурнути закортіло, га? — гук
нула їм стара пані.

Один залізничник розмахував ліхтарем, 
забіліла смуга перону, а галуззя акації черк
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нуло залізничника по голові. Щось вигу
куючи, він зіскочив перед білим муром.

— ДоннафУгата! — розлягся його крик.
Мур скидався на білу примару на тлі лі

систого схилу. Берсальєр поглядом шукав 
станцію, піддашшя, світла чи якогось іншо
го знаку людського життя.

— Що ж мені робити? Висідати? — спи
тав.

— Хіба ти не чув, як я Тх прижучила? — 
відповіла стара пані.— Вони тільки спромог
лися накивати п'ятами.

— Кажете — я можу залишитися?
— Авжеж. Доки тут Дон Карлос, тобі 

нема чого боятися... Зрештою, вони вжене 
вернуться...

— А що буде з моїм квитком? Якщо во
ни не повернуться, то й квитка не віддадуть.

— Значить, вернуться віддати квитка. В 
тебе квиток туди й назад? Вони не маюьь 
права його забрати, якщо він тобі ще по
трібен.

Берсальєр зовсім не був цього певен.
— Будемо сподіватися, що скоро вер

нуться,— промовив.
— Навіщо? — запитала жінка.— Де тобі 

висідати? В Комізо?
— Я їду до Терранови, але якщо не доз

волено залишатися...
Стара пані вдоволено буркнула.
— До Терранови? — І сказала високим, 

писклявим голосом:— Можеш зоставатися 
тут до кінця. Не поручилася б, якби ти їхав 
далі. А от до Терранови — я сама туди їду, 
і ніхто не примусить тебе зійти раніше за 
мене. Ну, ходімо. А тут треба зачинити ві
конця, бо знову будуть тунелі...

І сама заходилась зачиняти вікна, хоча їй 
заважало чорне павутиння шалі й вуалетки, 
а здоровенний пес плутався під ногами, ту
лячись до неї то з одного, то з другого бо
ку. Зате в купе, куди хотіла перейти раніш, 
аби почуватися як удома, вона взялася вік
на відчиняти і не втихомирилася доти, поки 
не побачила, що берсальєр відчинив їх і 
навіть вистромив руку назовні.

— Ти тут будеш мені за товариство, і ні
хто не зважиться тебе висадити,— сказала 
берсальєрові й впала на канапу, що аж пру
жини заскрипіли.

— А ти чого не сідаєш? Дон Карлос про
стягнеться по цей бік, а ти можеш сісти на
впроти,— вона вмостилася зручніше.— По
бачиш, вони дадуть тобі спокій. Можеш го
туватися до міцного сну.

— Власне, я і сів у цей поїзд, сподіваю
чись спати цілу дорогу.

— Ось ти і зможеш тут цілу дорогу спа
ти,— відказала стара пані.— Зараз десята,

їхати ще три години, бо зупинятимуть нас 
перед кожною печерою. Попереду іде ще 
один поїзд і все топчеться на місці. Оце 
треба чекати, поки він вирушить з Комізо. 
Сам чорт не добере, як вони дізнаються 
про нього на цій станції, схожій на могилу... 
Отож, до Терранови доповземо не раніше, 
як о першій.

Берсальєр шукав зручнішого місця,^ со
ваючи головою по оксамитовій канапі. Його 
обличчя розплилося в усміху. Та голос ста
рої пані, тільки-но вона вимовила «Терра
нова», раптом став збуджений і писклявий.

— Як це так сталося, що й ти їдеш до Тер
ранови? Якщо ти там народився, то я мала б 
знати, чий ти. Я все знаю про Терранову. А 
таке личко, як твоє, напевне запам'ятала б, 
якби хоч раз його побачила поміж тими 
карфагенцями. Маєш там батьків, чи, може, 
вертаєшся до казарми? Ти в усякому разі 
про мене чув?

— Справді...— відповів квапливо *6ер- 
сальєр.

— Що «справді»? Я ж не кажу, що ти по
винен знати геть усе чисто про моє життя. 
Але з історії Італії дещо про мене, либонь, 
знаєш. Ти відвідував школу? Гадаю, чотири 
класи закінчив. То, мабуть, чув про Корне- 
лію — матір братів Гракхів, про Лукрецію, 
про Аніту, що вмерла під час утечі ґарібаль- 
ді до Рима. А коли так, то й про мене зна
єш. Я пішла за своїм чоловіком на вигнан
ня. Ну, тепер згадав?

Вона так рішуче нахилилась уперед, ви
магаючи від берсальєра відповіді, що буль
дог стрепенувся і підвів морду. Берсальєр 
випростався.

— Справді...—повторив він і щиросердо 
признався, що ніяк не вгадає, хто вона.— 
Знаю тільки, що називають пані «бароне
сою».

— Та цей титул мені приліпили люди з 
куцою уявою,— вигукнула стара пані.— То ж 
моя донька побралася з бароном, а не я. 
Бо я залишилася республіканкою навіть піс
ля зустрічі Гарібальді з принцем Савой
ським.

Тим часом поїзд знову рушив. Застукоті
ли колеса, по вагону війнув вітерець.

— Увага! В тунелі вікна треба зачинити!— 
нагадала стара пані.

Але видно, що вона про вікна не думала, 
як не думала і про зачіску, пригладжуючи 
розкуйовджені вітром коси. Насправді вона 
ждала якогось знаку від берсальєра, що він 
її зрозумів. Навіть її пес і той вичікував, за
дерши морду. Згодом стара сказала, що в 
історії вона має тільки ім'я, жіноче ім'я, так 
само як Лукреція чи Аніта. Нарешті вона не 
втрималась:

— і ги не знаєш, яке моє ім'я в історії?
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VIII
Але берсальєр саме кинувся зачиняти вік

на, бо крізь них шугнув дим.
— Леонільда! — гукнула стара пані.
Берсальєр вернувся і сів на своє місце,

вельми задоволений своєю запопадливістю, 
а стара пані, озброївшись театральним лор
нетом, спрямувала його на солдата.

— Мене звуть Леонільда, це ім'я тобі 
нічого не каже? — запитала.

Берсальєр зніяковіло розвів руками.
— Бачу, бачу, — не даючи йому розтули

ти рота, вела далі стара пані.— Все ясно й 
без слів. Леонільда для тебе нічого не озна
чає. А втім, і Корнелія, матір братів Грак- 
хів, теж тобі незнайома?

Солдат змушений був признатися, що й 
про Корнелію нічого не чув.

— А про Клелію? Я маю на увазі римську 
діву, що втекла з ворожого табору разом з 
іншими запоручниками. Знаєш про неї що- 
небудь?

Берсальєр похитав головою: мовляв, і 
про Клелію нічого не знає.

— А може, ти чув що-небудь про Камі- 
лу? Це та амазонка-войовниця, що мала 
якесь там діло з Енеєм. Нічого про неї не 
знаєш?

Але наш солдат і про Камілу анічогісінько 
не чув.

— Еней? — промимрив він і замовк. Вид
но було, що й про Енея нічого йому неві
домо.

— Тепер я розумію,— промовила стара 
пані,— чому ти про мене нічого не знаєш. 
Бо ти ні про кого нічого не знаєш. Бо ти не
винний, як ті ангели, що їх милосердний бог 
послав на землю, аби мечем скарати гріш
ників. Так я собі подумала, тільки-но тебе 
вздріла. І так воно є. Тільки ангели з такою 
чистою душею, як твоя, мають право бути 
немилосердні...

Берсальєр, очевидячки, збентежився і со
вався, рипаючи пружинами канапи. Поїзд то 
виривався з гори, то знову влітав у підзе
мелля, його свист розлягався в ущелині; 
берсальєр схоплювався на рівні ноги й ки
дався відчиняти вікна, але тут свист хрип
нув під камінним склепінням, і берсальєр 
знову сідав на своє місце, так і не спустив
ши рами.

— Та ще й у тебе ангельський голос і ан
гельське личко, — вела далі стара пані, — 
рум'яне, ніжне. Як на тих образах, де анге
ли, усміхаючись, карають на горло грішни
ків. І ще й шаріють...

Берсальєр нараз перебив її мову, аби по
відомити, що «ті двоє» знов — у купе.

— Знову?
Він нагадав їй, що вони повинні віддати 

квиток.
— Ну, заходьте! — покликала стара пані.
Купе було подвійне, розділене навпіл ко

ридором. «Ті двоє» стояли в пітьмі на дру
гій половині купе.

— Чого не йдете!
Вони мовчали. Тільки від ліхтаря, що сто

яв на підлозі, тяглася до канапи смуга світ
ла. Ввійдуть вони чи ні? Залізничники про 
щось між собою бубоніли.

Дон Карлос поклав лапу на коліна своєї 
господині. А вона підвелася натужно і, 
ставши навколішки на канапі, визирнула з-за 
спинки на «тих двох».

— Пані баронесо...— почали вони.
Яка я вам у біса баронеса! — закри

чала стара.— Якщо хочете підлеститися, то 
не забувайте, що я носила військовий мун
дир. А цим лицемірним титулом можете на
городжувати тих, кому він до вподоби. Ви 
краще поверніть квитка солдатові, що мене 
супроводжує...

— Квиток, безперечно, можна віддати...
— Можна? Треба! І чого це ви так багато 

белебените?
— Не белебенимо, пані ба...
— Я вже казала, що я ніяка вам не ба. 

Де той квиток?
Квиток знову пішов по руках залізнични

ків. Вони крутили його, оглядали на всі боки 
під синюватим світлом лампи, що тьмяніла 
під стелею. Стара пані простягла руку по 
квиток.

— Але солдат,— промовили вони,— пови
нен висісти в Комізо.

— Солдат зі мною за компанію їде до 
Терранови.

— Якщо сплатить різницю, то може їха
ти, пані.

— Яку різницю? Адже він уже заплатив 
за квиток. Ви що, хочете, щоб він іще раз 
платив?

Берсальєр підвівся з канапи.
— Може, краще мені зійти в Комізо?
— Ти мене супроводжуєш! — нагримала 

на нього стара.— Сиди й не рипайся!
Залізничники заходились пояснювати, що 

їм байдуже, який у нього квиток — солдат
ський чи звичайний, йдеться тільки про різ
ницю між першим і третім класом. Мовляв, 
нехай платить різницю або висідає.

— Гаразд, я злізаю,— промовив солдат.
— І чого тобі знову засвербіло висіда-
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ти?\~--• гукнула стара пані.— Я обіцяла тебе 
довезти до ТЪрранови і довезу.

Вона почала доводити залізничникам, що 
то сором вимагати від солдата гроші, наче 
від якогось великого пана, знову заговорила 
про поїзд, як про національне неподобство, 
згадала Гарібальді, Дон Карлоса. І знову 
залізничники стояли ні в сих, ні в тих, а бер- 
сапьєр уже не повторював, що йому краще 
зійти.

Він одчинив вікно.
— Бачиш, як я їх знову прижучила? — 

мовила стара.
Через вікно линуло тепер лагідне повітря, 

вже не таке задушливе, як у тунелі. Заліз
ничники теж поспускали рами на своєму 
боці. Берсальєр, визирнувши з вікна, ска
зав, що видно світіїо:

— Мабуть, це Комізо,— докинув.
Не багато треба було, щоб вернути йому 

спокій і добрий гумор. Він знову тішився, 
що подорожує зручно, хоч і не без кло
поту, і що скоро його чекає сон на м'якій 
канапі.

Солдат відчув, як вовтузиться ззаду Дон 
Карлос, і обернувся його погладити. Авжеж, 
це був пес, він тхнув по-псиному. Так само 
з нічних пахощів можна було здогадатися, 
що поїзд мчить через зарості кактуса.'

Мчить? Де там, він саме стишувався, скре
гочучи гальмами. Залізничників вже не було 
в купе, вони, мабуть, стояли на приступцях, 
тримаючись за поруччя. Нарешті поїзд зу
пинився. Стало чути, як десь кумкають 
жаби.

Стара пані разом з Дон Карлосом утіша
лася здобутою перемогою. Дон Карлос кру
тився навколо неї, залазив їй під шалі. ї ї 
смішила недавня розмова і нерішучість сол
дата, що ладен був уже висідати.

— Ти знудився в моєму товаристві? — 
питала стара.

Берсальєр уважав, що це чудовий привід 
до сміху. І він сміярся разом з нею, як смі
явся недавно з старим залізничником. Смі
явся, оповідаючи про цього веселого, діда, 
про похмурого гальмового і про поїзд, що 
ним мав вирушати.

— Цілий поїзд верещав!
Раптом замовк, прислухаючись; Жаби 

скрекотали, але чути було не тільки їхній 
скрекіт. «Що воно за гамір?» То не був ні 
шум потоку, ані відлуння близької громови
ці. До жаб'ячого хору, здавалося, підпряг
лися інші тварини.

— Нарешті ми його догнали,— мовила 
стара пані.

— Кого?
— Ну, той поїзд, що ним ти мав їхати.

х
! знов — у дорогу. Крізь темні кактусові 

зарості блимало кілька вогників,— мабуть, 
поїзд минав Комізо.

Стара пані сказала, що їм, мовляв, поща
стило: випередивши отой поїзд, вони тепер 
довго не стоятимуть на станціях і можна 
сподіватись, що Терранови дістануться ще 
до півночі.

—■ Це теж наша національна ганьба,— 
кричала вона.— Півроку я не була на Сіці- 
лії і гадала, що принаймні цього неподоб
ства вже нема, та де там — нічого не змі
нилося.

Стара пані раптом обурилася. Ми вже 
маємо національну ганьбу: там, де нема 
водогону, люди сидять без питної води. Так 
ні, вам цього мало. Треба ще переганяти 
поїзд з тою злиднотою, затримувати її на 
станції, поки не вирядять папський вагон... 
Це вже занадто... Якби Гарібальді ще жив, 
то на знак протесту виїхав би хоч на Вогня
ну Землю.

— А оті два бедуїни ще хотіли, щоб ти 
заплатив різницю!

А потім докинула, що попри все бер
сальєр може себе поздоровити.

— Можеш вважати, що ти народився в 
сорочці...

Солдат погодився, а вона запропонувала 
йому уявити собі, як він лютував би, коли б 
опинився на тому поїзді. Бо, мовляв, це все 
одно, що бути опльованим.

А відтак поцікавилася, чи завжди йому 
так щастить.

— Помисли мої чисті,— відповів бер
сальєр. '

Вони замовкли, бо в цей час вагон шар
понуло Г поїзд став. І вмить здалося, що 
злидарський поїзд заскочив їх і зліва, і 
справа, і згори, і знизу. А насправді він сто
яв поруч на суміжній колії. Коли-не-коли 
спалахував сірник, і пітьма чорнішала.

Берсальєр сказав щось, але стара пані не 
дочула, потім і вона щось промовила, але 
тепер уже він нічого не второпав. Вереск, 
що забивав їхні голоси, накочувався хвиля
ми, і берсальєр почав розрізняти окремі 
слова: їсть погано — долинуло до нього,
спить межи бруду — почув він,

Злидарі й досі тягли ту пісню? Берсальєр 
гукнув старій, що вони співають.

— Що кажеш?
— Співають. Кажу, що співають.
Він сяяв радістю. І йому закортіло сказати, 

про що вони співають.
— Співають про нас.
— Про нас?
Він торкнувся свого мундира.
— Про мене. Про солдатів.
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І спробував повторити слова пісні.
Стара п&ні жваво притакнула і собі підхо

пила пісеньку. Здавалося, що колись давно, 
чи може й недавно, вона її співала-пере- 
співала. Вона виводила писклявим голосом:

Іде солдат на війну нелюбу... 
їсть погано,

Берсальєр радісно їй підголошував:
Спить межи бруду.

А потім пояснив, що, як він чув од ста
рого з прапорцем, оті злидні на поїзді кеп
кують із себе, а не з солдатів.

— Глузують не з мене, або таких, як я.
і знову вказував на себе, обмацував мун

дир, вимахував заперечливо руками і кру
тив головою.

— Глузують з інших. З себе.
Видно, він здавав собі справу, що не мо

же перекласти на жести свої слова, що то
нули в гомоні. Він переставав вимахувати, а 
відтак брався знову.

•— Вони нікого не хочуть образити.
Тут його перебив несамовитий лемент, те

пер уже безладний, дикий, але всепере
можний.

Зрештою і стара пані не втрималася. Роз
махуючи руками і репетуючи, вона кину
лась до вікна. Що з нею сталося? Берсаль
єр ще не второпав жодного її слова, коли 
помітив, що верескливий поїзд рушив з міс
ця. Видно було, як зникає обрис останнього 
вагона, залишаючи за собою по той бік пе
рону пустку чорної ночі. Мигнули червоні 
задні ліхтарі, вереск пасажирів поволі зга
сав у далечині.

X I
Тепер зрозуміло, чому репетувала стара 

пані.
— Ви що — триматимете нас на станції, 

аж поки поїзд той дійде до Вітторії?
її охопила лють. Під вікном вагона юрми

лися тіні залізничників з ліхтарями. Вони їй 
щось відповідали, називаючи «баронесою», 
заспокоювали, а вона вимагала покликати 
начальника поїзда і начальника станції.

— Чого ви все торочите «баронеса, ба
ронеса»? Хотіла б я подивитися на вас, 
якби тут був герцог Армандо або принайм
ні курдупель Ліло... Ви б їх пустили перших. 
Очевидячки, нема тут у поїзді нікого, про 
кого варт було б клопотатися. От у чім річ. 
Адже тут тільки двоє бідолах — стара жін
ка й солдат.

Та ні, вона помиляється, відповідали з 
перону, он у вагоні є ще дон Тіціо, дон 
Кайо, син дона Семпроніо,— але стара па

ні правила своєї і все покликалась на яко
гось Ліло, наче б це ім'я було переконливим 
доказом вини, що її вона приписувала заліз
ничникам. А потім навіть захотіла, щоб і 
берсальєр тремтів перед тим Ліло. Пані ба
ронесу всі запевняли, що паровоз має на
брати води. Тільки тому їхній поїзд не ру
шив перший. А рушить він не очікуючи, по
ки женці доїдуть до Вітторії. За п'ять, що
найбільше десять хвилин. Машиніст уважа
тиме, аби не наскочити на них...

Що більше намагались її заспокоїти, то 
дужче вона гнівалася.

— Ото голови макоцвітні! — приказува
ла.— Ох, які йолопи! Які бусурмани!

\ жінка відступила од віконця. Залізнич
ники тільки плечима здвигали.

— Ти чув, що вони сказали? — звернула
ся вона до берсальєра.— Вони пустять наш 
поїзд раніше, ніж ті женці доїдуть до Вітто
рії. Досить було мені зняти бучу, як нас ви
ряджають услід за їхнім поїздом. Уперед, 
бусурмани! Тільки ти не подумай, що я зне
важаю Сіцілію. Я не маю нічого проти сіці- 
лійців, так само як і проти арабів. Я не схва
люю того, що окуповано Тріполітанію... Але 
тих ваших пархачів я страх як не терплю. 
На таких шкребло потрібне!

Тут їй закортіло будь-що викликати в бер
сальєра огиду до Ліло.

— Приміром отой Ліло. Знаєш, хто він 
такий? Ліліпут. На зріст півтора метра. По
витуха впустила його додолу, коли прий
мала на світ, і він так і беркицьнувся на під
логу. Але та підлога, вистелена рожевим 
мадонійським мармуром, була найкраща з 
усіх у П'яцца-Армеріна. Тож і не дивина, 
що тепер цьому смішному куцакові уклоня
ються судді і віддає честь комендант вій
ськового гарнізону.

Вона настирливо допитувалася, що думає 
про це наш берсальєр.

— ! ти не дивуєшся? Кому вклоняються? 
Тому, хто ховається в шафу, коли заносить
ся на бурю, хто у тридцять років ще цюняє 
в ліжко! Знаєш, як у Терранорі дізнаються, 
що він приїхав? По зжовклих простирадлах, 
вони майорять тоді на даху палацу його 
двоюрідних братів.

Почувся короткий здушений солдатів сміх. 
Навколо панувала нічна тиша, порушувана 
тільки журливим гудінням телеграфних дро
тів.

— Тобі смішно? — мовила стара пані.— 
Тут зовсім нема з чого сміятися.

А берсальєра, здавалося, смішило все: і 
веремія з поїздами, і стара, що спершу обу
рювалась — чому це так, а потім навпаки— 
чому це не так. І коли вона розповідала про 
Ліло, йому більше хотілося сміятися з неї, 
ніж з самого Ліло. ! було чути, як він сило
міць душив той сміх у собі.
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X II
На щастя поїзд рушив. Захрипіла сурмоч

ка, загримотіли зачепи між вагонами, за
двигтіли колеса, дверима пропливла смуга 
тьмяного світла,— і поза кактусовими заро
стями щезла чорна станція, чорна водогінна 
башта; нічна пітьма поглинула Комізо.

— А, знову! — гукнула стара пані.
Берсальєр побачив, як вона підскочила і

рвучко обернулася.
— Знову вони? — спитав він.
— А тю їх! Гудзя! — гукнула стара на 

Дон Карлоса.
Пес не одразу кинувся, поки він вагався, 

господиня ще встигла його спинити. З-за 
канапи долинав кволий, жалібний голос.

Невже хтось просить милостиню? Не 
можна було розрізнити жодного слова. У 
тремтливих проблисках світла видніла згорб
лена постать чоловіка з похнюпленою го
ловою й незвично білими руками. Старій 
закортіло взнати, хто він і що він хоче.

— Хочеш подякувати мені? — озвалася 
вона, відповідаючи і тому зажуреному чо
ловікові і водночас звертаючись до нашого 
берсальєра.

— Він дякує мені, що я домоглася від'їз
ду поїзда... Теж знайшов за що! А може ж 
так статися, що ми наскочимо на той поїзд 
перед нами. Тоді будеш дякувати? Лихо та й 
годі, що на цій землі нічого не трапляється! 
Що кажеш? Що і Просперо мені дякує? Ба
чиш, солдате, оцей пан, який в своїх мает
ностях має Бутерські гори, дякує мені й від 
інших трьох своїх поплічників... Що кажете? 
Хочете пристати до нашого гурту? Прошу. 
Вельми прошу. Але я вже в доброму това
ристві. Передай їм, що я високо ціную їхню 
радість з нагоди мого повернення на Сіці- 
лію, що взаємно і їх вітаю, що, одначе, мог
ли б з своєї ласки висловити привітання 
особисто... Чи, може, як його... що ти ро
биш? Стривай! Мене дивує їхня делікатність, 
що вони не прибули особисто. Не хочу я їх 
бачити, затямив? Досить з мене Дон Карло
са й ад'ютанта. З богом, чоловіче добрий! 
Ховай в кишеню свої подяки і чухрай звід
си чимдуж!

Згорблений бідолаха відсмикнув білі руки 
зі спинки канапи.

— Прийшов дякувати мені за те, що я 
змусила залізничників себе вислухати! — 
гукнула стара пані,— За те, що поїзд рушив! 
А хіба ж я сурмила на від'їзд?

А що чоловік несміливо спробував щось 
сказати, то вона пригадала йому холодну 
зиму тисяча дев'ятсот восьмого року, січ
неву холоднечу і морозну середу того ж 
таки січня.

З ^ВСЕСВІТ

— Енріко, чого тобі заманулося мене 
дратувати?

Хитаючи понурою головою, Енріко зник 
із кола мізерного світла. Зарипіли двері ку
пе, потім серед гуркоту коліс хряснули 
інші двері. Стара пані щось бубоніла, гар
чав і Дон Карлос, ставши на чати. І тут бер
сальєр уже не втримався.

X III
— Але ж...— промовив він весело.
— Що тут смішного і що за «але ж»?
— Кажу: але ж той Енріко...
— Яке «але ж» ти тут бачиш? Нема тут 

жодного «але», а є великий пан, що міг би 
купити дев'яносто штук таких, як ти, разом 
з тельбухами.

Берсальєр зніяковів.
— Я тільки сказав, що він хоч і говорить, 

але нічого не каже,
— А може, він спав з голосу. А може, 

він слабий на задуху і пошкодив голосники? 
Ти ж навіть не знаєш, що він і заслуги має...

— Авжеж, може, і має які заслуги, — 
визнав берсальєр.

Він був присоромлений, в очах йому все 
ще грали бісики.

— А певно,— докинув він,— не слід суди
ти про людину, якщо не знаєш, хто вона.

— Ти що — зашарівся? — вигукнула ста
ра пані,— Б'юсь навзаклад, що зашарівся.

Вона штурхнула його ногою і сказала, аби 
він не дуже побивався, що той може про 
нього подумати.

— Тільки смішного тут нема нічого,— 
мовила.— Той чоловік може відчикрижити з 
твого боку шмат м'яса раніше, ніж ти по
мітиш, як він наближається. Я мала пагорб 
у Бутері, то він і його до своїх рук при
брав ...

— Але ж ви його гарненько присадили! 
От я й сміявся.

— Недоречно! Недоречно! Це не моє 
ремесло — присаджувати людей. Якщо вони 
не на місці, то нехай і зостаються.

Тут почувся здушений сміх — берсальєра 
знову розпирала веселість. Хоч стара дама 
любила повчальний тон, її балаканина так 
смішила солдата, наче його хто лоскотав. 
Він боронився від того лоскоту, але не ви
тримував і пирскав зі сміху... Тепер він не 
знав, як його знайти хоч би яке виправдання 
для свого пирскання.

— Але...— почав знову.
— Але що?
— Але цей поїзд...
— Що з тим поїздом?
— Але ж ми таки їдемо... Не стоїмо...
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Хочу сказати, що не затримали нас там, у 
Комізо.

Він говорив щиро, справді радіючи з того, 
що вони їдуть*

— А що ж тут веселого? — урвала його 
стара пані.— Ну, їдемо, так що?

Берсальєр нарешті знайшов слушний при
від до сміху.

— Але ж,— гукнув він на повні груди.— 
Але називати мене ад'ютантом! Я — жіно
чий ад'ютант!

Стара пані засміялася разом з ним.
— Ти гадаєш, що я*не могла б мати 

ад'ютанта? — промовила.— Ти дивуєшся, бо 
ти безневинне дитя і нічого не тямиш у 
справах дорослих. Якби ти бував у буваль
цях, то знав би, що замолоду я мала не од
ного ад'ютанта і повинна б мати ще й сьо
годні котрогось. Якщо не маю його, то це 
вина скнарої соціалістичної монархії.

Стара пані гірко всміхнулася.
— А хто назвав її соціалістичною? Це все 

ошуканство. Тільки ще бракувало, щоб вона 
вчинила несправедливо зі мною, щоб не 
визнавала мого військового звання, не дала 
мені подвійної пенсії, що належить мені за 
те, чим був мій чоловік і чим була я. Бо я, 
синку, була всім; спочатку солдатом, як і 
ти, потім лейтенантом, потім капітаном, по
тім майором і нарешті полковником... і ти 
хочеш, щоб я була капітаном та не мала 
ад'ютанта? Щоразу, коли я діставала вище 
звання, то і ад'ютанта вибирала собі кра
щого. А ти, праведнику божий, зійшовши 
солдатом на землю нашої соціалістичної 
монархії, навіть неспроможний уявити собі, 
що міг би стати ад'ютантом старої дами!..

Частина третя

XIV
Нічний вітерець, повіваючи крізь недавно 

відчинене вікно, приносив гірко-солоний 
дух. Дух недостиглого винограду з розлогих 
виноградників і дух далекого моря за піща
ним пагорбом, теж порослим виноградною 
лозою.

Стара пані підвелася з канапи; берсальєр 
поступово втихомирився, його дитинячий на
пад веселості минув.

— Отож приїжджаємо до нового містеч
ка,— промовила жінка.

Вона висунула голову назустріч вітряній 
темряві і відсахнулась. Пригладжуючи роз
кудлане волосся, сказала:

— Мені завжди подобалася Вітторія, Ні

чого там нема, крім хаток в один ряд. 
Але щось мене до неї вабить. Ти бував у 
Вітторії? Щоправда навіть не варто там бу
вати. А оті поля... Стоїть собі містечко посе
ред них, сховавшись під покрівлями, і ніде 
жодного вогника. І так рік за роком. Рік за 
роком... ! хоч би що змінилось. їдеш до 
Мілана, там теж нема жодних змін. Верта
єшся в Сіцілію — і тут усе, як колись. Так 
само в Джаратані, в Рагузі, у ТерранОві. Ми
нули ті часи, коли щось діялося. Стоп. До
сить. Минули з юністю чи пак, з Дитин
ством, бо в шістдесят дев'ятому я таки була 
мала дівчинка. Хіба ні, солдате?.. Скажімо 
ж удвох цій Леонільді: вона була ще дити
на, коли її ім'я ввійшло в історію. Нехай нині 
радіє, як зможе ще знайти собі щось до 
вподоби, бо світ І не змінюється... Як оте 
містечко Вітторія...

Вона зітхнула глибоко, набираючи на пов
ні груди нічного повітря.

— Трохи я тут, трохи де-інде... Всюди по
троху.

Дух невидимої землі, здавалося, напов
нював ЇЇ щастям. А берсальєр теж, видно, 
був щасливий слухати ЇЇ мову. Поїзд сти
шував хід, протягло свистів, гальмуючи, ніч
не повітря спливало з порослих виноград
ною лозою чорних схилів і піщаних при
морських дюн, воно гуляло по купе між від
чиненими вікнами, і навіть від пса йшов та
кий дух, як на ловах, а дим був такий лег
кий і рухливий, як і на пагорбі, що височів 
над залізницею, прокладеною в долині.

Поїзд зупинився і рушив знову, потім ще 
раз став і ще раз рушив. Коли він перестав 
свистіти, здалеку долинав інший свист. У 
далині завидніло пасмо диму, і, нарешті, на 
завороті показалися червоні ліхтарі другого 
поїзда.

Верескливий поїзд тепер уже було видно 
й чути, серед нічної тиші лунав його свист 
й червонів дим у пітьмі. Берсальєр уявив 
собі, як товпиться біля вікон, вдивляючись 
у нічну темряву, ота голота, він думав про 
той люд, що так глузував з нього, невтомно 
горланячи свою пісню, про стару жінку, 
котра подавала йому знаки, ніби щось хотіг 
ла сказати, про чоловіка в руб'ї, що маяло 
на вітрі, мов пір'я, і про його сусіду в по
жмаканому стіжкуватому брилі, який пробу
вав навіть виголосити цілу промову; нареш
ті згадав гальмового з малярійним облич
чям, який дав йому таку добру пораду, хоч 
насправді, може, й бажав йому лиха. Якось 
мимоволі солдат заметушився, почав біга
ти від вікна до вікна, то ставав за плечима
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старо? пані, то вистромляв голову на той 
бік вагона, ввесь час проказуючи, що цього 
разу не дасть собі в кашу наплювати, як 
тоді в Комізо.

— Тобі кортить їм плюнути в кашу? — 
спитала стара пані.

— Та ні,— відповів солдат.
Він був дуже збуджений, і те збудження 

зросло ще більше, коли на станції Вітторія 
їхній поїзд присусідився до свого галасли
вого побратима. Вони стояли тепер побіч,

З верескливого стовпища долинав глузли
вий регіт, тут і там миготіли спалахи сірни
ків, розлягався ритмічно, як відголос тамта
му, безконечний спів, повторюваний вже 
безліч разів спершу в довгі години переїзду 
під гарячим сонцем до Рагузи, потім над
вечір'ям до Джеиізі, смерком до Доннафу- 
гати, глибокою ніччю до Комізо й нарешті 
до Вітторії:

їсть погано,
Спить межи бруду.

Берсальєр заходився знову пояснювати 
старій пані, що ота голота кепкує не з сол
датів, в кожному разі не тільки з солдатів, 
власне кажучи, не з них... Він помагав собі 
жестами: Так. Ні. Так. Ні.

Та незабаром темні обриси приземкува
тої станційної будівлі з одного боку, і га
ласливих вагонів з другого гойднулись, по
пливли, почали віддалятися, зливаючися з 
чорнотою ночі.

Берсальєр підскакував на радощах.
— Тепер ми поглузуємо з них! Тепер ми 

поглузуємо!
Він так радів, що навіть стара пані взя

лася його присоромлювати і вже розпочала 
свою улюблену балаканину про сіцілійське 
бусурманство, цього разу натякаючи на 
нього, Але її слова потонули серед дикого 
верещання, стукоту, грюкоту дверей вагона, 
що проїжджав мимо. Стара замовкла.

— Йолопи! — чути було крик.— Байстрю
ки! Діти байстрюків з кокардою на лобі! Те
лепні!

Берсальєрові здавалося, що то кричать 
знайомі шибеники біля вікон, кричить стара 
жінка, кричить чоловік у пожмаканому бри
лі і той обшарпанець у лахмітті, схожому 
на пір'я, кричить гальмовий — кричать зві
дусіль, з усіх вікон, кричить увесь поїзд. Він 
подумав, що тепер він утнув їм веселу 
штуку і всі їхні намагання образити його 
просто сміховинні.

і він сміявся. А тим часом стара пані, ще 
не виказавши своєї зневаги до сіцілійсько- 
го бусурманства, запалала люттю від по
чутого.

— Гей ви, голодраби! Гей ви, гультіпа
ки! —■ репетувала вона. 1 смикаючи бер- 
сальєра за рукав, питала обурено:

— Хіба тобі позакладало?

Вона вимагала, щоб і він їм відповів. Що 
за слабодух! Хотіла, щоб він, як належить 
простакові, відповів їм міцненьким слівцем. 
Та не чекаючи на його відповідь, сама ви
хилилася з вікна й закричала:

— Самі ви йолопи, ви і ваші вилупки! Го
лодраби і жебраки нікчемні! Кодло ледаче!

Берсальєр приєднався до старої, свиснув
ши на пальцях.^

— Йолопи! Йолопи!
Але крику вже не було чути. Поїзд поми

нув першу стрілку, другу, прискорюючи біг.

XVI
— Скільки живу на світі, та ще не зустрі

чала такого, як ти! — промовила стара па
ні.— Хіба тобі байдуже, що вони тебе обра
жали? То ж вони глумилися з твоєї матері... 
А хіба ти не маєш матері? Я розумію твоє 
простосердя. Навіть ціную його, я вже тобі 
про це казала. Але це вже не щиросердість, 
Це однаково, що мати воду в жилах замість 
крові...

Стара пані якусь мить замислилася над 
своїми словами, неначе догадуючись, що 
вони радше похвальба, ніж огуда.

— А може, ти той,— докинула,— на кого 
ти скидаєшся?

Вона приглядалася в сутіні до солдато- 
вого обличчя, очевидно, шукаючи на ньому 
божого блиску. Але берсальєр відповів, що 
йому надто весело на душі, щоб він міг об
разитися.

— Я такий радий!
Бо і справді. Він мав би їхати тим жахли

вим поїздом, а їде собі любесенько в пан
ському вагоні. Мав би залишитися позаду, 
а так їде попереду. Мав би зійти в Донна- 
фугаті, а проїхав уже й Вітторію.

— І все завдяки пані,— докинув бер
сальєр.

Стара пані мусила визнати, що він наро
дився під щасливою зіркою.

— Мені знадобився б такий ад'ютант, як 
ти!

Берсальєр погодився, що він таки справ
ді щасливий. Мовляв, не знає, чи заслужив 
на це, чи ні, але він щасливий. Його помис
ли, мовляв, майже завжди здійснюються, 
Бажав він зручної подорожі, от і їде з ком
фортом. Прагнув спати цілу дорогу, і от,,. 
Щоправда, він ще не спав, але тепер, коли 
вони випередили поїзд з тою голотою і на 
станціях не буде вже такого гамору, він 
може вкладатися на канапі. Крім цього, він 
не мав охоти брати з собою валізки. Ні ва
лізки, ні солдатської торби. Не мав охоти 
брати з собою навіть найменшого клуночка.
І це, мовляв, було найрозумніше бажання,
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воно принесло йому щастя на всю подо
рож.

Стара п&ні попросила його висловлюва
тись ясніше, і він пояснив, що в Терранові 
йти від станції до містечка дуже далеко.

— Еге ж,— відповіла вона.
— І ще й під гору, дуже важко.
— Еге ж, еге ж.
— І навіть коли виберусь нагору, все од

но ще не буду вдома.
— І я так само.
— Треба йти через усе містечко аж на 

той кінець,
— До моря! Я також там мешкаю, коло 

Капуцинів.
— Иу от я й вирішив нічого не брати з 

собою, аби не перти багажу такий далекий 
світ. Приїжджаємо, я прокидаюсь і чимчи
кую собі додому. Без нічого.

Стара пані вдруге визнала, що він, як ні
хто, щасливий.

— Правда? — мовив берсальєр.
Стара пані пояснила, в чому полягає його 

щастя. Мовляв, він народився під щасли
вою зорею, щаслива доля звела його з 
нею, настановила його ад'ютантом, джурою, 
за божим велінням він став для неї тим, ко
го не догадалась дати їй соціалістична мо
нархія.

Але це ще не все. Мовляв, його ще жде 
приємна несподіванка.

Зі свого темного кутка стара пані при
дивлялася до солдата, неначе знову шу
каючи на його обличчі надприродного блис
ку і неначе його можна було б завважити 
при тьмяно-синюватому світлі лампи. А по
тім сказала, що йому не тільки не доведеть
ся нести багажу, але й не треба буде йти 
пішки.

XVII
— Як це так? — запитав берсальєр.
■— Просто — не підеш пішки.
— Як це так — не піду пішки?
— Поїдеш каретою.
— Каретою? А ви знаєте, скільки беруть, 

щоб одвезти від станції до містечка, а від
так до пристані? Я не знаю. Ніколи в житті 
я не їхав каретою. Я вже не кажу, що жод
на карета не чекає на нічний поїзд у Тер
ранові.

— Але моя буде.,.
— Ви маєте карету?
— О, невинне дитятко! А чого б її не ма

ти? Це значить, я наймаю собі карету на той 
час, поки буваю тут, Я вже попередила своїх

любих родичів, що приїжджаю сьогодні 
вночі. Ще з Мілана. А потім з Джаратани. 
І ще раз із Рагузи. Отож нас чекатиме каре
та, найнята, зрештою, моїм коштом.,.

— Але ж, пані,— мовив берсальєр,— це ж 
карета для вас, не для мене.

— А чом би й тобі до неї не сісти? Сяду 
я, сяде Дон Карлос, і ти можеш сісти. Ну, 
скажімо, за мого ад'ютанта. Тим паче, каре
та буде порожня. Тільки Левове Серце на 
передку, а більш нікого — ні дочки-баро- 
неси, ні зятя-барона, ані тої Леонільди, що 
доводиться мені внучкою.

— І пані підвезе мене каретою аж до 
містечка? Якщо я зійду на майдані, залиши
ться тільки спуститися до пристані. Але я 
можу їхати до вашого дому, якщо треба. 
До пристані я можу спуститися і від Капу
цинів...

— Мені подобається, що ти так кажеш... 
Але до пристані ти, Іноченцо, поїдеш каре
тою. Тебе звати Іноченцо? Я бажаю, щоб 
сьогодні ти зазнав повного щастя.

Стара пані запитала берсальєра, чи знає 
він казку про хлопчика, котрий мав кота.

— Хочу, щоб з тобою таке саме було 
сьогодні. Хочу зробити для тебе таке, що 
для хлопця зробив той КІТо

— Ви кажете про кота в чоботях?
— Я теж маю такі чоботи. Я кішка, а не 

кіт, Іноченцо, стара кішка, але чоботи маю. 
Я хотіла сказати, що карету маю. Ти підні
мешся в карету, я приберу лриступки, за
чиню дверцята, і ти залишишся з Дон Кар
лосом, як той бідолашний хлопчина з казки. 
Я сидітиму на передку поряд з Левовим 
Серцем, І ми поїдемо курною дорогою, 
ніде не буде видно жодного вогника, ані 
живої душі, а я все одно гукатиму, щоб усі 
розступалися перед принцем Доннафугати.

XVIII
— А що потім? — спитав берсальєр.
— А потім,— відповіла стара пані.— По

тім зупинимося перед твоїм домом.
Замовкла на мить, уявляючи собі сцену 

приїзду: вона, кішка в чоботях, зістрибує 
з передка, опускає приступці, відчиняє 
дверцята, а він, перевдягнений на принца, 
поглядає на свій дім, що так і зостався вбо
гим.

— Я тебе не покину,— додала.— Я ще для 
тебе дещо зроблю. Мені вже нічого ждати 
в житті, а тобі є на що сподіватися. Для те
бе багато чого може змінитися в житті. Я 
можу і хочу щось зробити для когось.

В її голосі бринів смуток, тож солдат не
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зацікавився, а що ж вона може такого вчи
нити. Може, зрештою, він нічого від неї не 
хотів, може, він навіть трохи побоювався 
її. Вдивлявся в темряву, де розпливалась 
постать старої, і мовчки очікував, охоплений 
водночас надією і недовірою.

— Ну що? — спитала стара пані.— Невже 
тобі байдуже? — і запально, скоромовкою, 
повела далі: — Звісно, коли ти справді той, 
до кого подібний, то тобі до всього байду
же. Яку вагу мають для тебе зміни, коли і 
так все виходить на добре? Я, однак, ска
жу тобі, що думаю: ти мені подобаєшся. 
Навіть такий, як зараз — байдужий до всьо
го. І лице твоє мені до вподоби. І приєм
ний голос... Ти зашарівся? Бачу — зашарів- 
ся. Ти б не припав мені до душі, якби не 
мав тієї простосердечності, що не дозволяє 
тобі втішатися хвальбою. Але ти не поду
май, ніби я хочу тебе спокусити...

Вона засміялася — тихо, якось жалісливо 
й протягло, зовсім не так, як сміялася стіль
ки разів цього вечора. Чого більше — ста
рості чи молодості чулось у тому сміху?

— Не тому, що я нікого не спокусила,— 
вела далі.—О, скількох я спокусила! Була я 
звабливою дівчиною чи то в мундирі, чи то 
в спідничці, а ще звабливішою була жінкою 
і потім удовою. Якби ти тільки бачив, як я 
баламутила чоловіків ще на початку цього 
століття!..

Берсальєр перебив її:
— Та що ви кажете?
Вона провадила далі, а її голос бринів не

давнім сміхом.
— Що я кажу? Не раз чула, як ваш брат 

гульвіса щось шепоче вслід. Одні зітхають 
млосно, інші гризуть вудила... О, була я 
спокусницею! ! пишалася тим, мушу призна
тись. Бо я здавна пам'ятала, як називають 
на Сіцілії справжню жінку. Зрештою, як і 
повсюди. Досить, щоб їй подобалось лягати 
в ліжко, як її прозивають хвойдою. А хіба 
це не хвойда?

Вагаючись, берсальєр погодився, що, мо
же, воно й правда.

— От бачиш! — проказала стара.— Тіль- 
ки-но жінка хоч дрібочку покаже, як її гос
подь бог створив і що їй до вподоби, то її 
вже обзивають баламуткою.

Берсальєр не знав, на яку ступити. Мов
ляв, може, воно тільки так здається, а на
справді, так не буває. А може, воно так і є, 
хоч це в очі не впадає.

— Що ти у цьому тямиш? — нагримала 
стара пані.— Невже ти, сором'язливе ди
тятко, хочеш мене переконати, що розумі
єшся на цьому? Я знаю чоловіків, що вва
жають своїх жінок шльондрами тільки за те, 
що ті були палкі у шлюбну ніч. Наче вони 
загубили невинність. А чого б мені не пиша
тися тим, що мене називають баламуткою?

Гут берсальєр перебив її знову.
— Але ж ви, либонь, не були утриман- 

кою-полюбовницею? І не маєте дітей- 
безбатченків...

— Але чоловіки мені подобалися! — ви
гукнула стара пані.— І я не задовольнялася 
тим, що пасла їх очима з-за віконниць. О, 
ні! Я прагнула бути справжньою жінкою, 
хоч би яку про мене славу розпускали. Я 
була на війні, об'їхала всю Італію верхи на 
коні й пліч-о-пліч із мужем записала свої 
діяння на скрижалях історії. А коли я з чо
ловіками втішалася, то всією своєю істо
тою. Дехто траплявся ще коли муж був 
живий. А як стала вдовою, то упадали коло 
мене один по одному... Ти чував коли-не
будь про таку, як я, жінку? Ти ще молодий, 
невинний, а Сіцілія повна таких підтіпакок, 
котрі з хати не витикаються. А про таких 
чував? Вони мають брудні думки, щоб ти 
знав. І блудять з родичами, щоб ти знав. 
Але ніхто не скаже, що тим здобудуть собі 
ціну. А от я здобула, любий Іноченцо! Бо 
мала за що хвалити бога. Аби ти бачив, які 
я мала груди ще кілька років тому! Зні
маєш руки до неба? Ну і знімай собі! То 
була річ, що її варто піднести високо і скли
кати людей, аби помилувалися...

Солдат раз у раз силкувався її перебити.
— А от моя мама...— почав.
Але стара пані не давала йому розповісти 

про те, що мав на думці.
— Хочеш мені нагадати, що я могла б 

бути тобі матір'ю? Не забуду про це — не 
бійся. Така жінка, як от я, може наштука- 
рити більше, ніж який Карл у Франції, і не 
ризикує себе зганьбити. Трапляються ж теж 
складні випадки, мій синку. Не завжди ви
стачає самої невинності. Я ніколи не прия
телюю з тим, хто мені не рівня. Якби не 
так, пропала б моя душа!

— А от моя мама...
— Дай мені спокій з твоєю мамою! Як 

тільки я збагнула, що старію, не схотіла на
віть слухати про ті речі... Я ще тоді не втра
тила була своїх чарів, на кілька років їх би 
ще стало. Але я розірвала свій роман, і він 
так і лишився для мене останній. Я ніколи 
не хотіла бути ні зверху, ані внизу, не знаю, 
чи ти мене розумієш.

— А от моя мама...
— Ти знов про свою маму? Було це два 

роки тому перед тою холодною зимою. Я 
почула, що йдуть розмови про навчальний 
корабель, і, звісно, це мені не сподобалося, 
я не хотіла бути приводом для такої балач
ки, тож вирішила завчасу сховати кінці в
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воду,.. Я — навчальний корабель?! Розірва
ла все на Іамій середині й край,..

Тут стара зітхнула,
— І поставила хрест над усім,— з жалем 

додала.— То ж тепер мені не трапиться 
жодна пригода на цьому світі,, де нема нія
ких змін...

Вона не докінчила, бо солдат вже вкотре 
перейняв її мову.

— А от моя мама...
— Та якого біса ти лізеш усе з своєю ма

мою? — гукнула стара пані. — А от моя ма
ма... А от моя мама... Ти хочеш сказати, що 
твоя мама свята?

— Та ні, зовсім не це.
— Всі ви, дітки, любите говорити, що ва

ша мама свята. ! моя баронеса-облудниця 
теж. І Руджеро, хоч йому можна пробачи
ти, бо він мало що в цьому тямить. А вам 
ніколи не спаде на думку, що мамі це, мо
же, не лестить?

— Я не це мав на гадці.
— А що? Ти, либонь, хотів сказати...
— Я хотів сказати, що моя мама ще біль

ше...— промовив берсальєр.
— Що більше?
Берсальєр пояснив, що його мати була 

саме такою. Народила його на світ божий, 
хоч і не мала чоловіка, і підкинула його 
людям.

— А ви підкидали свою дитину людям?— 
сказав.— Я певен, що не маєте ді.тей, яких 
можна було б назвати безбатченками. А от 
мене можна так назвати.

Він говорив, як звикле, добродушно, про- 
сто хотів розповісти, а не оскаржувати ко
гось. Хотів тільки сказати правду.

Тим часом не зчулися вони,— ні стара 
пані, ані берсальєр,— як поїзд знову став: 
а відтак рушив. Вони були певні, що їдуть. 
І напевно здогадувалися, що поїзд мчить 
попри виноградники не так уже близько від 
моря, як раніше. Це̂  їм, мабуть, учувалося 
в нічному повітрі. Напевне чули вони й ніж
ні пахощі винної лози, що росла на кручах. 
А потім до них, либонь, долітав щораз міц
ніший дух цвілі, малярійних мочарів, занед
баної й хворої землі, аж поки поїзд спинив
ся на станції Дірілло між довжелезними схи
лами пагорбів, схожих на могили люду, по
мерлого від пропасниці.

Берсальєр оповідав про свою родину. 
Мовляв, він має названого батька, названу 
матір, братів і сестер. Розповідаючи, по
зіхав.

— А яке їхнє прізвище? Маніна?
— Маніна.

— Це ті Маніна, що неподалік од піщаної 
пристані?

Берсальєр пояснив, що в домі Маніна 
тільки доньки рідні, а всі сини — приймаки, 
знайдухи, як і він.

Солдат говорив і позіхав, говорив і куняв. 
Позаду на канапі сиділи якісь люди, а він 
усе позіхав і куняв, і тільки тепер стара пані 
постерегла, що ті двоє залізничників при
пленталися втретє. Вони, мабуть, примости
лися тут давно, бо вона раз у раз чула їхнє 
кахикання. Але стара пані на них не зважа
ла, вона все заохочувала солдата до розмо
ви, випитуючи, як це сталося, що він слу
жить на суходолі, а не на морі; а він їй від
повів, що служба на морі на півтора року 
довша і що старому Маніна не дуже хо
четься втрачати робітника на півтора року 
ще. Стара пані все допитувалася, хоч сол
дат і позіхав, і куняв, а врешті, байдужісінь
ка до тих двох залізничників, розповіла де
що про себе, про свої так звані історичні 
діяння.

Вона розпочала свої подвиги, коли втекла 
зі школи. За її словами та втеча стала те
мою для одної патріотичної пісеньки. То 
були часи, коли люди подейкували, нібито 
гарібальдійська тисяча от-от сяде на кораб
лі й вирушить визволяти Рим, так само як 
у шістдесятому році визволила Сіцілію. І от 
вона, Леонільда, вийшла на історичну арену 
тоді, коли взялася розшукувати гарібальдій- 
ську тисячу в Генуї. Ліворно, Палермо й Неа
полі. І шукала вона її доти, поки Гарібальді 
не стало соромно, що таке дівча мусить за 
ним ганятися, аби він зробив те, від чого 
не відкинувся б, але на що не спромігся.

Вона, Леонільда, була міланкою. Стара 
пані вимовила це слово з притиском; на 
мить замовкла і прислухалася, що ті двоє 
робитимуть. Мі-лаи-ка. З Мі-ла-на. Тисячу ві
сімсот кілометрів звідси.

Батьки знайшли і забрали її додому вже 
годі, як Гарібальді більше не соромився і 
вчинив те, чого Леонільда біля нього шука
ла. Це і було її подвигом в історії. Вона за
охотила Гарібальді до спроби визволити 
Рим. Оповідаючи про це, вона знову вимо
вила всі слова з притиском, як тоді, коли 
казала, що вона міланка. І знову змовкла, 
наслухуючи, що роблять ті двоє, і врешті 
заявила, що записала своє ім'я на скрижа
лях історії під час походу, в Ментані завер
шеного — наче та подія в Ментані сталася 
шістдесят дев'ятого року. Вона повторюва
ла це кількаразово, а потім повідала, що 
брала участь у цьому поході, перебрана за 
юнака, що служила спочатку простим сол
датом, поки не розпізнано в ній Леонільди з 
пісеньки; далі воювала вже у званні лейте
нанта, а вернулася з бою капітаном.

Але її подвиги., вже розпочаті таким ро-
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бом, отак одразу не скінчилися. Після бою 
під Ментаною стався бій під Аспромонте, 
а відтак під Калатафімі, і так було шістде
сятого і сімдесятого року. Розповідаючи 
про своє геройство, вона зверталася по
части і до тих двох позаду.— Розумієте, ви 
там? — запитувала тепер. Вона радше мо
вила до тих двох, ніж до берсальєра, наче 
мала за співрозмовників їх, а не його. Потім 
вона звелася на рівні, аби кинути поза кана
пу, в темний кут, де ті двоє сиділи, зауваг 
ження, що її діяння не обмежуються націо
нальними кордонами. Вони простягаються 
не тільки по Італії, а по цілій Європі. І ті 
подвиги вона здійснила у Франції, на землі 
вже не монархічній, не бурбонській, воюва
ла разом з вільними стрільцями з Вогезів 
і гарібальдійцями Діжона. Отож бо, додала, 
обернувшись до берсальєра, мене можна 
вважати за постать історичну радше типу 
Лукреції, Брутової дружини, ніж войовничої 
Каміли.

Вона ще повідала, що історичні діяння до
конала як слухняна дружина, згодившись на 
заслання разом з чоловіком серед карфа- 
генців Терранови. Чоловік, мовляв, два роки 
після франко-прусської війни вирішив жити 
на самотині, як Гарібальді в Капрері. Багато 
прибічників Гарібальді так учинили. Хто 
знайшов свою Капреру в Венеті, хто осів на 
тосканській садибі, а дехто замешкав у рід
ному провінційному містечку. Чоловік ви
брав незнайоме сіцілійське містечко Терра
нову.

— Поїдеш зі мною? — запитав її. Вона, 
Леонільда, відповіла йому, як стародавня 
римлянка, що вважає за свій обов'язок жи
ти з ним на засланні.

Таким чином, вона, двадцятирічна жінка, 
підтримавши свого сорокадев'ятирічного 
мужа, здійснила історичний подвиг, бо коли 
для чоловіка самотнє життя означало від
починок, то від неї, особливо після недав
нього перебування в Парижі, воно вимагало 
жертв.

Париж, Мілан і Терранова; війна на коні 
і оця нудотна подорож нічним поїздом. 
Спливли з водою ті часи, коли життя виру
вало; тепер залишилося тільки минати стан
ції, проїжджати повз залізничні халабуди, 
повз Дірілло...

Тут стара пані запитала, чи ще не минули 
Дірілло.

Питала тих двох чи берсальєра?
Кондуктори сиділи за стінкою, а берсаль- 

єр спав.
— Ти хіба не знаєш,— озвалася вона до

нього,— що не можна спати там, де є ма
лярія?

Вона звеліла йому встати й зачинити ві
конця.

— Не можна вдихати малярійне повітря.
І додала, що доведеться ще довго його

вдихати. А оті двоє, напевне, тільки й мір
кують, як би його висадити в Дірілло. По
тім раптово запитала, як спалося, і чи вона, 
Леонільда, добре його приспала своєю піс
нею.

— Якою піснею? — здивувався солдат.
— Піснею про свої подвиги, дурнику!
— О, цю пісню я чув...
— Гляди, солдате, буде тобі погано! — 

закричала стара пані.— Гляди, бо я не люб
лю, коли мені туману пускають!

— Але ж, їй-богу, я чув!
— Начувайся, бо ті двоє виштовхнуть те

бе у Дірілло!
-— Присягаюсь, що чув...
— Признайся хоч, що не чув усього.
— Та ні, я чув...
— Гаразд, то скажи, де я народилася? — 

запитала стара пані.— Ну, я слухаю.— В її 
голосі бриніла зловтіха.— Де я народилася?

— Ви ж казали,— відповів берсальєр,— у 
Мілані.

— A-а! В Мілані? — промовила стара па
ні.— Еге ж, у Мілані я народилася. А де це 
Мілан?

— Тисяча вісімсот кілометров звідси.
— Та-а-ак! Це ти чув... А якого року?
— Ви не казали якого.
— Себто, я не казала, якого року здійс

нила історичний подвиг. Але ж я про це го
ворю безупинно....

— Мабуть, шістдесят дев'ятого.
— Ну, безперечно, шістдесят дев'ятого. 

Мені приємно, що ти це знаєш. Дещо ти 
затямив.

— Тепер ви бачите, що я вас не дурив?
— А скажи-но мені, як це я здійснила той 

подвиг.
— Під Ментаною... Під Калатафімі... І ви

саджуючись у Марсельському порту...
— Ти хочеш сказати тоді, коли втекла зі 

школи?
— Це ж було спочатку.
— Хіба важливо: спочатку чи пізніше? Ти 

чув, як дзвониться, та не знаєш, у якій церк
ві,— і стара пані повторила з притиском своє 
запитання:

— Яким чином я здійснила історичний 
подвиг?

— Ви присоромили Гарібальді...— почав 
берсальєр.

— Та як вірна дружина! — вигукнула ста
ра.— Це ж так просто. Як вірна дружина, що 
подалася разом з чоловіком на заслання! 
Сподіваюсь, ти не скажеш, що заслання те 
було в Парижі.
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Берсальєр не встиг уже сказати щось про 
Париж, бо Уявились нові особи. Дон Кар
лос загарчав:

— Гар-р-р...
— Ти знову тут? — здивувалася стара 

пані.
Бідолаха Енріко з руками небіжчика заго

ворив із нею безголосо.
— Чого тобі тут треба? — мовила стара 

пані.— Я не хочу тебе образити... Мене тіль
ки дратує, коли ти тут вештаєшся, і край. І 
не хочу я бачити нікого, поки не минеться 
моя злість...

Але бідолашного Енріко ніщо не обходи
ло, йому було байдуже, він од усього вми
вав руки. А тільки розмахував тими руками 
небіжчика, себе виправдовуючи і водночас 
когось оскаржуючи. І запинався, коли гарчав 
Дон Карлос, і теж почав відповідати йому 
«га-р-р!», відтак знову вибріхувався і звину
вачував інших; вказував позад себе, обер
тався і знову показував, аж нарешті вимо
вив імена: Просперо й Філіппо.

Зараз же обізвався чийсь молодечий го
лос, пояснюючи, що вони не могли не при
вітати її щиро з приїздом.

— Еге, еге! — промовила стара пані.
Молодечий голос усе говорив, а стара від

повідала, що не треба, він говорив, а вона 
повторювала, що не варто, він говорив, а 
вона правила своєї — хіба вона хотіла його 
образити і так далі, і так далі.

Тепер їх було троє чи четверо, їхні голо
си витали над собачим гарчанням і над го
ловою старої. Вони, мовляв, вибралися на 
полювання і їдуть з Дженізі до Бутери.

Стара пані затрясла головою, почувши 
про полювання. Таке можливе тільки на Сі- 
цілії! У червні не слід ходити на лови... Ска
зала, що вони — люди незавбачливі, диле
танти... Але вимовила ці слова спокійно, аби 
не наразитися на відсіч. Очевидячки, не ма
ла охоти встрявати в суперечку.

А ті пояснили, що вони вийшли полювати 
тільки на перелітних птахів. А тутешніх пта
хів і всяку звірину, мовляв, не займатимуть. 
Вони ж бо порядні люди. Вони ж можуть і 
не стріляти, якщо не трапиться нічого, що 
дозволено підстрелити. Тим-то і не зупини
лися в Дженізі, а подалися далі. Чому по
далися далі? Бо в Дженізі не було видно 
мандрівних птахів. А в Бутеру вони їдуть, 
аби подивитися, чи вже почалися там пере
льоти... Над рівниною, як завжди о полови
ні червня, чорними ключами без упину тяг
нуться пташині зграї.

— Еге, еге,— озивалася стара пані, слу
хаючи їхні пояснення.— Так, так. Так, так.— 
Говорила вона таким тоном, яким промов
ляють до надокучливих дітлахів, коли хо
чуть їх позбутися. Вона просто хотіла уник
нути довгої балачки. Але за якусь хвилю

сказала, що, мовляв, навряд чи їм поща
стить більше в Бутері, ніж у Дженізі; бувши 
ними, вона б подалася аж до П'яцца-Арме- 
ріна.

— Ми й туди заглянемо,— казали ті па
нове.— А може, і ви з нами поїдете? — за
прошували стару, називаючи її тітонькою. 
Енріко вимахував мертв'яковими руками, як 
священик на службі божій, знову було чути 
якісь імена — Просперо, Філіппо і відтак і 
Мікеле. А стара пані відповіла, що перш, 
ніж вирушати з Терранови і покидати свій 
маєток, має ще багато справ залагодити.

— Я вам не якесь там ледащо,— мовила.
Стара пані пожвавішала, сказала, що для

ловів вибирає слушну пору, а не коли за- 
бандзюриться. Одначе зацікавилася рушни
цями, шротом, порохом, запитала про хлоп
чаків, які мали б своїм гострим зором ви
являти птахів. Чи в Бутері знайдуться кміт
ливі хлопці? А кого брали в Дженізі? Що ж 
до неї, то вона має ад'ютанта, котрий слу
гуватиме їй на полюванні. І вказала пальцем 
на берсальєра. Відтак додала, що в нього 
зір несхибний.

— Правда? — і запевняла, що він бачить 
навіть проти сонця на відстані десяти миль. 
— Хіба не правда?

Берсальєр не заперечив, зате скочив на 
ноги, бо раптом уздрів там, де починалися 
зорі, якісь вогні, червонясті й тремтливі — 
буцімто ліхтарі на вершечку горба. Квапли
во опускаючи віконну шибу, повідомив, що 
то вже Терранова.

— Та невже? — вигукнула стара пані.— 
Це неможливо! Адже ми ще мали зупинити
ся в Дірілло. Як же так сталося, що перед 
Дірілло видно вогні Терранови?

У кожному разі вона теж бачила мерехт
ливу вервечку вогнів у нічній пітьмі, десь 
між небом і землею. Отож, вона підвела
ся, а панове мисливці виказували їй своє по
шанування, бо поїзд, мовляв, уже підходить 
до Терранови. Казали, що цілують їй ручки 
і чекають її на полюванні в Бутері, що спо
діваються її зустріти на ловах в Армеріні, а 
вона кляла залізничників,— не попередити 
її завчасу! — гукала усе «хутко, хутко!», 
прохала зняти з полиці валізку, підняти на
гору мішок, витягти з кутка клунок, прив'я
зати Дон Карлоса на шворку, метушилася, 
товклася, натикаючись на бильця канапи.

Панове мисливці взялися жартувати з 
важкої валізи і великого клунка.

— А чого ви собі голову морочите? — 
гукнула стара пані.— Недурно ад'ютанта со
бі нагляділа.— І почала волати до берсальє
ра: — Іноченцо! Іноченцо!

Поїзд стишував хід, на тлі жовтого муру 
блиснув ліхтар, забілів перон перед відчи
неними дверима, і обидва залізничники один

40



по одному зіскочили на землю. Заскрегота
ли гальма.

— Ну, бувайте здоровії
— До побачення в Бутері!
— До побачення в Армеріні!
— Ну...
— Ну...
На знак прощання з усіма стара пані тор

кнулася руки одного мисливця. Берсальєр 
уже опинився на пероні, радісним помахом 
руки дякував і вже ладен був відходити...

— Та ж я тобі казала, що на мене чека
тиме карета! — гукнула до нього стара 
пані.

Стоячи на приступцях вагона, в шалі, з 
коралями на шиї, вона скидалась на статую 
святої, яку виносять з церкви. Навіть квіти 
були на ній.

— Хочете, щоб я вам пособив? — запи
тав берсальєр,

Але вона за допомогою двох залізнични
ків уже сходила вниз, за нею скочив її пес, 
здоровенний, мов коняка; на пероні купою 
лежали її п'ять валіз. Залізничники їй по
магали, а вона лаялася.

— Де ви хотіли його висадити? — вказа
ла вона на берсальєра.— Що за різницю 
мав вам доплатити? — і засміялася.

Загримотів поїзд, рушаючи в дорогу, а 
вона все сміялася, двоє залізничників, стри
баючи на ходу на приступки вагона, кинули 
на солдата злісний погляд: з вікон вихиля
лися панове мисливці, вклоняючись без кін
ця. Проїхали останні вагони, проплив ба
гажний вагон, мигнули ззаду червоні ліхта
рі, ляскіт коліс даленів. Залишився тільки 
вітер і жмутки розвіяної соломи. Террано
ва...

Частина четверта

Містечко, що тепер зветься Джелою, хоч 
цілі століття і ще десь двадцять років тому 
називалося Террановою, лежить вздовж ва
лу, заступаючи дахами й мурами трикіло
метрову дорогу. Вал той, підносячись на 
яких п'ятдесят метрів над рівниною і над 
узбережжям, відокремлює родючу землю 
від неродючої; з боку далеких гір він укри
тий зеленню, а від моря — вересовими за
ростями.

Море тут пустельне, як та Африка, до 
якої воно котить свої хвилі, пустельне та
кож узбережжя, що стелиться на тридцять 
кілометрів обабіч. Безлюдна також і трид
цятий лометрова просторінь від Терранови

до Лікати, що наче не має кінця-краю, так са
мо, як і бездорожній обшир від Терранови 
до Санта-Кроче-Камеріна. Пустка простя
гається на схід, на північний захід в околі 
п'ятдесяти, сорока, тридцяти п'яти чи трид
цяти кілометрів. Здебільшого це оброблю
вана земля, але осель там не видно; поде
куди лежать хвилясті перелоги, білясті ма
лярійні пагорби і білясті долини біля підніж
жя перших гірських вершин.

Такою запам'ятовується ця місцевість 
кожному, хто нічною порою мандрує зі 
станції до містечка, запам'ятовується так 
само, як і спів візника, що проїжджає туди 
і назад Мадзарінською дорогою.

Навіть якщо той подорожній зберігає ще 
від зимових днів спомин про такі містечка, 
як П'яцца-Армеріна, Мірабела чи Граммі- 
келе, порозкидувані по схилах і скупчені на 
вершинах п'ятдесятикілометрового кільця 
пагорбів з крутими урвищами, то йому, од
нак, буде здаватися, що Джела, колишня 
Терранова, підноситься вгору, наче якась 
стародавня столиця людського роду, як хал
дейська Ур чи гебрейська Еброн, навколо 
яких лежала орна земля, поля, засіяні ниви, 
пасовиська, звідки зганяли на торговицю 
густі овечі отари, а далі, скільки око сягає, 
був світ у такій подобі* в якій він вийшов з 
божих рук, не розділений на землю й воду, 
пустельний, порослий колючими чагарника
ми, що на своїх гілках давали притулок ма
леньким білим слимакам, а в корінні — га
дюччю.

Ця частина недовершеного світу — Ді- 
рілло і Понте-Дірілло на сході й на північно
му сході, Вомо-Морто на півночі, Сера-Джі- 
блішемі трохи далі на північ, Манфрія, 
Монджова, Свор-Маркеза і Сера-дей-Дразі, 
загалом Бутерезе, на північному заході,— 
тільки де-не-де, поблизу моря, виривається 
з малярійних мочарів на яких двісті метрів 
угору, підступає до Терранови з трьох боків 
і вночі разом з морем обіймає містечко 
бездонною пітьмою без жодного вогника— 
навіть миготливий ліхтар візка, поки не за
скрегочуть колеса, наганяє такого страху* 
наче то вороже військо або привиди при
йшли плюндрувати землю.

X X III
Однак здавалося, що тут усе подобаєть

ся нашій старій пані. Хтозна, чи до того 
спричинилися спогади, чи просто місцевість 
припала до смаку. У кожному разі на її об
личчі була радість.

Берсальєр тішився, що нарешті доїхав, 
добувся до пристані, вибрався на суходіл, де 
має перебути три дні, приємних і безтур
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ботних. І ту радість теж було видно на його 
обличчі. %

Очі старої пані всміхалися, нічний легіт 
приносив пахощі скошеного збіжжя і торіш
ньої соломи, складеної в копицях. Осміха
лися і широко розплющені очі нашого сол
дата на саму думку, що його очікувало біля 
криниці, поміж дюнами, між човнами, з пе
рекинутими догори просмоленими кілями, 
біля гирла річки Джели, в дорійському хра
мі... Погляди їхні зустрілись, і вони порозу
мілися. Поглядами розповіли одне одному, 
що вже приїхали, навзаєм вітали одне од
ного. Відтак берсальєр узявся до багажу.

— Що ти робиш?
— Несу до карети.
Перон був безлюдний, тільки тиховій лег

кими подувами підмітав солом'яні стебла. 
Всі двері були замкнені. Ліхтар на тлі жов
того муру жеврів, як вугільні жарини...

— Ніколи тут нема ні носія, ні жодного 
службовця!

— Кого вам іще треба, коли маєте ад'ю
танта?

Багаж старої був чималенький: валіза з 
металевою ручкою (стара називала її валіз
кою), складчаста валізка (стара називала її 
торбинкою), мішок з паском, щоб носити на 
плечах, сувійчик, обгорнутий шотландським 
пледом.

Берсальєр піддав собі на плечі мішок і 
вхопився за валізи.

— Можна перенести за двома захода
ми,— мовила йому стара пані.

Але берсальєр волів усе забрати зара
зом.

— Е-хе-хе! А я не прихопив з собою жод
ного клуночка! — жартував, вовтузячись 
коло речей.

З валізою на плечах, з мішком, почепле
ним через рамено на паску, з сувійчиком 
під пахвою й валізкою в руці, він тюпав 
обік старої пані. Дон Карлос то тяг господи
ню за собою, то раптом зупинявся, ставав 
їй на перешкоді, нюшкуючи де-небудь під 
муром.

— А я не прихопив з собою жодного клу
ночка! — повторював берсальєр і жартома 
висловив гадку, що, може, карета не приїха
ла. А може, пані взагалі не має карети.

— А може, замість неї маю авто,— від
повіла стара.

1 докинула, що сучасний кіт у чоботях по
винен би радше дарувати авто, ніж карету.

— І хтозна, може, я маю авто? — промо
вила.— Хтозна?

Залізна хвіртка між станційною будівлею 
і туалетами була замкнена, але не на 
ключ — на випадок, коли хто приїде Нічним 
поїздом. Відчинивши хвіртку, вони опинили

ся на пішоході, ледь-ледь освітленому од- 
ним-однісіньким ліхтарем.

— Та тут і живої душі не видко! — гук
нув берсальєр.

— Либонь, задрімав на передку,— відпо
віла стара пані і заволала:— Левове Сер
це! — а відтак ще раз: — Левове Серце!

Запевняла, що він неодмінно тут має бу
ти. Адже сьогодні зранку, мовляв, вона вда
рила своїй доньці телеграму з Рагузи, а вчо
ра з Джаратани, а добрих чотири дні тому, 
як тільки переїхала через протоку, вислала 
ще й листа.

— Ти не хвилюйся,— сказала,— Він десь 
у темряві з каретою...

Берсальєр нишпорив очима в пітьмі й на
віть нюхав носом.

— Левове Серце! — знову почала волати 
стара пані.

— Та цитьте хвилинку! — перебив бер
сальєр.

Але в тиші не було чути тупоту копит, 
тільки шаруділи солом'яні стебла, граючись 
з вітром на курній дорозі.

— Тут нема живої душі,— повторив бер
сальєр.— Бо інакше чувся б якийсь запах 
чи лунав би гомін. Кінець кінцем, ми б по
бачили ліхтарі карети...

X X IV
Опустивши на землю сувійчик, складчасту 

валізку і велику валізу, з мішком за плечи
ма він сів на край пішоходу і обхопив об
личчя руками.

— Оттак-пак! — вигукнула стара пані.— 
Оттак-пак!

І заходилася шпетити свого зятя-барона.
— Це його викрутні! — казала.— То ж 

треба було сподіватися фиглів від такого, 
як він! Від такого шахрая! Від такого крово
пивці! Від такого слинявого буркуна!.. То ж 
треба було сподіватися, що він не пришле 
карети: а що, коли я не приїду і коні дурно 
підуть у таку далеку дорогу... Ото маю зя
тя!.. Селянам він виплачує натурою лише 
тоді, як сам уже спродасть збіжжя і помі
дори. Бо, якби сплатив раніше, то ризикує 
продешевити,— вони б конкурували з ним 
на торгу... То чи ж дивина, що не прислав 
мені карети, хоча то я її купила, придбала 
і коней і платню посилаю візникові. Паші, 
щоправда, я не купую, він сам добуває за 
гроші з посагу своєї дружини. То ж хіба ди
вина, що заради старої, яка, може, приїде, 
а може, і ні, не погнав у дорогу коней, бо 
побоювався збудити їм апетит... Зрештою, 
стару ще добре ноги носять, то така жила
ва пройда, вона і на війні була, то солдатка, 
гарібальдійка... Ну що, матусю Леонільдо?
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Закарбуй собі це на носі, Хай би там що, а 
ще добрий з тебе зух. Ти завше тим вихва
ляєшся. І якщо приїдеш, то можеш піхотою 
додибати і принести тих кілька клунків, як я 
колись носила солдатського мішка...

Стара пані говорила, а Дон Карлос сіпав
ся, шарпав її сюди-туди. Щоб вивільнити ру
ки, вона зважилася спустити пса зі шворки.

Берсальєр стежив, як ганяє він майданом, 
мигаючи плямистим тілом на білявій куря
ві.

— Ви бачите? — промовив до старої пані, 
показуючи, як добре видно у темряві Дон 
Карлоса, навіть коли той відбігав далеко. 
Крім собаки у пітьмі видніла також якась 
незграбна халабуда і біліла пилюка на кру
тій дорозі, що скидалася на початок Чу
мацького шляху або на самий Чумацький 
шлях...

— Авжеж, бачу,— відказала стара.— Чого 
б то я не мала бачити? Я мала б це наперед 
угадати. Хіба могла я сподіватися, що такий, 
як він, переміниться? Така дурна злодійська 
мармиза. То ж викапана подоба своїх зло
дійкуватих і дурноверхих предків, що висять 
рядочком у коридорі. Таку мармизу при
значено йому одвічно, ще від першого по
коління його прапращурів. А він і не соро
миться показувати людям, що йому господь 
призначив, і не повертає до стіни тих носів 
і губ, повикривлюваних куди трапиться...

Отак промовляючи, стара пані ходила по
під довгою будівлею, приглядалася до кож
них з п'яти чорних дверей; вона пробувала 
навіть раз по раз клямки, торгала їх, стука
ла кулаком...

— З таким... З таким...— мурмотіла,
Не обминула міцним словом і свою донь

ку, страхопудиху нещасну, що, певне, не по
казала чоловікові телеграм, аби не зняв бу
чі; згадала про онуку, другу Леонільду, кот
ра, мабуть, поцупила телеграми (то мале 
стерво!), аби зумисне завдати бабусі кло
поту. Але все це вона говорила наче до се
бе, не перестаючи гупати то в одні, то в ін
ші двері і кликати начальника станції.

— Гей, начальнику!
— А що ви хочете зробити?
— Залишити речі в начальника станції...
— Ви гадаєте, що він прокинеться? — 

питав берсальєр.— Прокинеться і встане? — 
похитував головою, сидячи на краю пішо
хода з мішком за спиною, оточений бага
жем.— Зійде і вам одчинить?

— А чому ж бо ні? — гукнула стара пані. 
Однак вона перестала волати, задивившись 
на запорошений майданчик, на невиразні 
обриси будинку, що стояв на початку кру
того Чумацького шляху.

— Стривай, стривай,— додала і метнула
ся через майданчик, промовляючи, що ту

тешні люди мусять мати візка або принайм
ні мула.

— А хіба вони прокинуться і встануть? — 
кинув услід берсальєр.

Він чув, як стара стукає в двері, стукає і 
кличе:

— Гей, чоловіче добрий! Гей, люди добрі!
Згодом стало чути, як вона говорить, але

слів не можна було розібрати. Розмова три
вала кілька хвилин. Стара чогось злостила
ся, аж ось вона бурмочучи вернулася назад.

— Ех! — зітхнув берсальєр, встав на ноги 
і піддав собі на плечі валізу.

— А оцю я заберу,— стара вказала на 
складчасту валізку, яку вона називала тор
бинкою.

Берсальєр стиснув під пахвою пледовий 
сувійчик, і вони подалися через майдан, 
укритий порохом і віхтями соломи, що кру
тилися попід ногами; далі рушили стрімким 
схилом путівця, котрий білів, немов Чумаць
кий шлях, аж до рядка вогників на високо
му передмісті.

— От тобі й кіт у чоботях! — мурмотів 
до себе солдат, а потім додавав:— От маєш 
карету! — а відтак: — От маєш авто!

Оте мурмотіння переривала мовчанка; 
скидалося на те, як по кількох кроках по 
пилюці або соломі нога натрапляє на ка
мінь.

— Що ти там мурмочеш? — запитала 
стара пані.

— Нічого, нічого.
— Ти щось говорив — я добре чула... 

Сумніваєшся, чи маю я взагалі карету?
— Я тільки сумніваюсь, чи ми зараз їде

мо каретою.
На це стара пані відказала, що він сам ЇЇ 

побачить завтра, коли карета з візником у 
святковій лівреї на передку підкотиться до 
його хати. Вона, мовляв, оддасть йому каре
ту на три дні відпустки. ! щовечора хоче ба
чити його у себе на обіді. Гаразд? Пошле 
йому також найкраще вбрання свого чоло
віка і найліпшу білизну...

— Краще б ви не говорили, коли йдемо 
під гору,— мовив берсальєр.— Ви ж заса
пуєтесь.

Собака озивався раз по раз, нюшив у ку
ряві десь за десять—двадцять кроків перед 
ними, чмихав, а потім, звівшись дибки, при
марою зникав в темній ямі обік дороги.

Коли-не-коли праворуч з тої ями визира
ла незграбна будівля під черепицею, інколи 
сам дах, бо решта будинку ховалася в за
падині, часом виставали наверх і стіни. Плен
таючись угору, стара пані не зводила погля

43



ду з тих покрівель. Вона захекалась і йшла 
мовчки. Вдивляючись, раптом зупинялася на 
краю дороги І кликала добрих людей з тої 
купи каміння й черепиці, де виднілися 
двері.

Поки стара пані отак волала, берсальєр 
п'явся вгору. Чув, як вона кличе і кличе, але 
не зважується спуститися в пітьму і посту
кати в двері. Потім стара пані замовкала і 
переходила до іншого дому. Берсальєр не 
хотів полишати її геть позаду, й почав і 
собі зупинятися. Складав на землю валізу 
та сувійчик з шотландським пледом і сідав 
зверху трохи перепочити. Не було вже чути 
шелесту соломи, гнаної вітром, а голос ста
рої долітав до нього в хвилину тиші, коли 
не віялася пилюка на дорозі й не миготіло 
в куряві шість далеких вогників, котрі стоя
ли що триста—чотириста метрів на пагорбі.

— Гей, добрі люди! Гей, християни!
Відповіді не було. Десь тільки скімлив 

пес, а потім він вигулькував згори як та при
мара, женучи просто на берсальєра. Див
ний пес, котрий не гавкав. «Га-р-р!» — га
рикнув на нього берсальєр. «Га-р-р» — ог
ризнувся собака. Солдат ще раз до нього: 
«Га-р-р»!, але пес привидом шугнув на го- 
лос своєї господині.

А вона вже й камінням почала кидати. 
Гукала «добрі люди!» і жбурляла каменю
ку, кликала «гей, християни!» і шпурила ще 
одну. З насипу вона не сходила, щоб по
стукати кулаком, а давала про себе знати, 
кидаючи камінням з дороги, так буцімто 
штурхала в двері ногами. Аж нарешті з яко
гось зачиненого будинку обізвався жіночий 
голос.

— Чого вам треба?
Стара пані сказала, чого просить. А жін

ка відповіла, що мула забрав її чоловік до 
сусіднього села і вернеться звідти лише 
завтра ввечері. Тоді стара пані попрохала 
її прийняти багаж до ранку.

— Але ж мій чоловік поїхав до Мірабе- 
ли... мій чоловік подався до Мадзаріно...

— То ти не можеш переховати моїх валі
зок, якщо твій чоловік поїхав до Мадза
ріно?

— Я не відчиняю вночі нікому, коли чо
ловіка немає вдома.

— Ти не відчиняй тому, хто може тебе 
з'їсти. Але відчини старій жінці.

— Та мій чоловік мене вб'є, коли дізна
ється, що я відчинила двері, як його не бу
ло вдома.

— Твій чоловік тебе заб'є, аби ти відчи

нила мужчині. Та нічого тобі не буде, якщо 
відчиниш старій жінці.

— Але ж я заміжня, пані...
— А я така жінка, як і ти, моя люба...
— Як же я потім поясню чоловікові, що 

пані була жінка? Не спокушайте мене, пані. 
Не можу цього зробити.

Тут старій терпець урвався.
— Здається, ги саме тому й не відчиня

єш, що я жінка,— кричала вона.— Саме то
му й не хочеш відчинити, що я не мужчи
на. Так, гадаю, через те і не відчиняєш. Бо, 
напевне, вже маєш у ліжку любчика, що ра
ніше постукав у двері. ! не хочеш, щоб я йо
го побачила. Щоб я не сказала твому чоло
вікові, що бачила.

Жінка з хати гукала:
— Та що це за дурна звичка будити лю

дей серед ночі та ще й ображати?
І чого ото заманулося вештатися поночі, 

піднімати з ліжка людей, аби їх образити?
— Буцім ніхто не знає, яка ти хвойда,— 

відповіла стара пані. — Буцім ніхто не знає, 
що ти відчиняєш своїм любчикам, скоро 
твій чоловік поїде до Мадзаріно. Ти тільки 
жінкам не відчиняєш — ми це добре знає
мо. Я передам твому чоловікові, що ти 
мені не відчинила, бо я не здогадалася за
говорити з тобою чоловічим голосом.

— Ви хочете мене занапастити! — голо
сила жінка.— А ще кажете, що ви пані Лео- 
нільда! Справжня пані не вештається вночі 
й не ображає людей. Справжня пані не на
зиває чесну жінку хвойдою. Та яка ви пані? 
Ви — сатана в жіночій подобі!

Тепер вона кликала на поміч небесну 
силу.

— Святий боже! Та чого хоче оцей дия
вол, перебраний за жінку?

Тоді стара пані взялася на хитрощі.
— Якщо відчиниш, нічого і не скажу тво

му чоловікові.
— Не спокушай мене, сатано!
— Покажу тобі також цікаву штучку.
— Не спокушай мене!
— Гарненького берсальєра, моя донечко.
— Не спокушай мене!
— Не віриш, що взяла його з собою?
— Не спокушай мене!
— Може, любчик у ліжку не дозволяє?
— Цур тобі пек, сатано, забирайся геть!

X X V II
Берсальєр не добрав жодного слова з 

тієї розмови. Чув тільки, як стара пані з ки
мось балакає, і сподівався, що мул знай
деться, або принаймні можна буде зали
шити багаж у хаті.

«Кінець кінцем вона заповзятлива і добра
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жінка»,— подумав. Вона-бо про нього тур
бувалася. Але жодні двері не рипали, а на 
лискучому тлі дороги завилася темна згорб
лена постать старої, що безупинно перекла
дала з руки в руку складчасту валізку.

Берсальєр вирішив зачекати, поки вона 
його наздожене.

— Так, видно, судилося! — промовив.
Стара пані захекалася, і якийсь час вони

піднімалися вгору мовчки. Вервечка вогни
ків уже не була так високо, як перше, а по
заду в незграбних обрисах будинків видніли 
чорні двері, чорні вікна...

— Ви казали, що мешкаєте коло Капу
цинів? — запитав берсальєр.

Стара пані завагалася.
— Еге ж,— відповіла згодом.— Там меш

кає моя донька... Коло Капуцинів...
— Отже нам туди треба йти,— сказав 

берсальєр, а далі бурмотаэ до себе, видно, 
щось обмірковував; потім зітхнув і знову по
вторив, що так, видно, судилося. Вони бра
лися вже до кінця узвозу, звертаючи вздовж 
кручі з притоптаною площиною нагорі, баг
нистою, коли дощило, і повною пилюки та 
соломи, як було сухо. Край неї стояли ва
ги — зважувати вози. Тьмяне світло почеп
леного посередині ліхтаря краяло темряву, 
з якої вони помалу-малу добувалися.

— Видно, так судилося! — повторив бер
сальєр.

У цьому світлі вони побачили свої облич
чя, і ззирнувшись, скривилися.

— Принаймні тепер підемо по рівному,— 
сказав солдат.— Далебі, задум мій не вдав
ся... А я не прихопив з собою жодного клу
ночка! — Потім докинув, що це сміховина. 
І засміявся.— Ех-ех! Заманулося мені подо
рожувати, запхавши руки в кишені!

Стара пані жодним словом не перерива
ла жалів свого супутника, а йшла мовчки 
поряд і слухала, як він скаржиться — мов
ляв, нема чого йому вірити в своє щастя, 
вважати себе обранцем долі й покладатися 
на свої добрі задуми; стара вже не думала 
знову спробувати когось розбудити. Чи мо
же, вважала тепер, що це діло не варт і пе
ченої цибулі? Або, може, гадала, що, кі
нець кінцем, зручніше не розлучатися з ба
гажем до самого ранку? А може, сподіва
лася натрапити на нічного сторожа, якого- 
небудь носія або просто на охочого нести 
вантаж замість цього молодчаги-солдата.

Почувши його сміх, стара пані теж засмія
лася. Йшла побіч і слухала його. А потім 
свистала до пса і кликала: «Карлосе!».

Дон Карлос — єдина жива істота, яку во
ни бачили дорогою до майдану й головно? 
вулиці сонного міста — вихоплювався з тем
ного заулка.

Тепер і берсальєр замовк. Ступав шість— 
сім кроків і аж тоді кидав яке слово.

Натомість заговорила стара пані, так, як 
перше берсальєр, увесь час щось доки- 
даючи.

То неправда, що його помисли нещасли
ві,— мовила. То ж не гречно так думати. Ад
же він познайомився з людиною, що здат
на багато чого доброго зробити для нього. 
А хіба не дала вона йому доказів своєї 
спроможності? І докинула, що зранку він 
ще не таке побачить.

Ще раз повторила, як підкотиться до йо
го хати карета з візником у святковій лів
реї. Згадала про обіди, про бенкети. Заго
ворила також про дівчину, на яку досить 
поглянути, щоб почуватися щасливим; а він, 
мовляв, зможе порозмовляти з нею, поча
стувати ЇЇ вином, подати хліба. А він ризи
кує багато втратити, якщо відмовиться від 
своєї долі, та ще тої самої хвилі, коли йде 
поруч з тою, хто нитки тої долі тримає в 
своїх руках.

X X V III
Несподівано самотній бамкіт, відбившись 

луною від бруку, нагадав їм, яка оказія зве
ла їх докупи, а Дон Карлоса виполохав із 
заулків, де він шастав. Вони глянули на тем
не місто, що промовляло до них з вершеч
ка вежі.

Чи згук той означав, що вже перша? Чи, 
може, вже було чверть на якусь невідому 
годину, котру ще треба відгадати?

Власне, і ціле місто лежало перед ним, 
як велика загадка. Чи ті всі чорні двері й 
чорні вікна, що зяяли темним проваллям — 
широко розчинені, чи, може, всі замкнені 
наглухо, припалі мороком століть ще з-пе
ред потопу світу?

Пилюка на мурах скріпла, аж потріскала
ся. Вітер, повіваючи іноді з силою містраля, 
зривав зі стін жовтий шар глини чи піску. 
Тому-то будинки були якісь обшарпані, з 
пощербленими карнизами. Здавалося, що 
то негода їх спотворила. Але заразом вони 
навівали думку, що сюди, може, колись 
приходив Авраам, три царі простували за 
своєю зіркою до Віфлеєму, спішив Роланд 
до Ронсево, сунула гарібальдійська тисяча...

Берсальєр і стара пані почували якусь 
злагоду між собою.

Тільки-но вони дісталися майдану, як сол
дат зупинився. Він так жадав перепочинку! 
Стара пані вмить погодилася, що не зава
дило б відпочити. Поставила на землю свою 
так звану торбинку, берсальєр теж спустив 
додолу згорнутий шотландський плед і ва
лізу.

— Було б добре зняти й мішок,— сказав.
— Еге ж,— притакнула стара.
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Вона крутилася довкола, силкуючись йо
му допомогти; було помітно, що він дуже 
спітнів,— хоФ викручуй.

— Хоч викручуй! Хоч викручуй! — вища
ла стара. І радила, що краще йому не спи
нятися, не сідати, не скидати куртки. Бо тро
хи вітряно.

Та соллат сів на купу багажу, скинув курт
ку і заходився хустиною витирати під со
рочкою піт.

— А може, це непристойно? — промовив 
і почав сквапно натягати змокрілу куртку, 
хоч стара дама переконувала писклявим го
лосом, що так гірше, мовляв, не треба ні
коли напинати спітнілий одяг, якщо його 
вже знято. Врешті вона й собі сіла на купу 
багажу. Тепер вони сиділи поряд. Він казав, 
що на морі ще не так бувало, а вона — що 
на війні траплялося, ще гіршого скуштувати; 
говорили одне поперед одного; аж ось ста
ра витягла позолочену цигарницю.

— Куриш?
— Інколи.
Стара пані призналась, що має гр»х — лю

бить табаку нюхати. А що їй не подобаєть
ся запорошувати носа потертю, то вона іно
ді скурює півсигари — виганяє клин кли
ном.

— Курите сигари?
— Маю і цигарки.
Берсальєр узяв цигарку, стара пані відмо

вилася від половинки сигари і теж узяла 
цигарку. Прикуривши, вони пихкали димом 
і гомоніли собі поночі на майдані, вмостив
шись на своїх манатках.

— Я, напевне, не міг би бути носієм,— 
мовив берсальєр.

Кепкував з того, що так упрів і втомився, 
і дивувавсь, яка вона свіжа й бадьора.

— Що й казати, хоч я і можу витягати 
човни на берег і накидати пісок, а от ходи
ти від станції до міста — тут ви мене пере
плюнете.

— Хочеш сказати, що я могла б працю
вати носієм отут на майдані...

— Якби ви не були жінкою і шановною 
панею.

Свиснули на Дон Карлоса, що знову га
сав завулками, і рушили в дорогу; берсаль
єр, обтяжений мішком Г валізою, як перше, 
стара пані з своєю валізкою-торбинкою. У 
пітьмі майдану вони прямували до скупого 
світла головної вулиці.

Вони брели вздовж кам'яного громаддя 
собору божої матері, що сірів сходами, ко
лонами, безліччю архітравів на тлі чорної 
порожнечі. Десь там, вгорі, спали голуби і

ДЗВОНИ — !• оповісники годин. Перед ними 
простяглася пряма лінія вулиці з ліхтарями 
обабіч. Лівий ряд вогнів закінчувався неда
леко, праворуч вервечка вогняних язичків 
бігла в далечінь. Дорога до Капуцинів про
лягала праворуч. Навіть стара пані зупини
лася, побачивши перед собою таку далину. 
Останні цяточки світла губилися серед зірок 
десь коло Капосопрано.

— Та ж нам не треба йти до Капосопра
но,— проказав берсальєр.— Хіба ми йдемо 
не до Капуцинів?

Саме тут, між припалою пилом, задри
паною кам'яницею ратуші й ще обшарпа- 
нішим будинком супрефектури, починалася 
темна вулиця, котра могла б довести його 
за десять хвилин до моря і додому.

— Ти б міг сюди звернути,— промовила 
стара пані. І докінчила його думку: — Ти 
був би вдома за десять хвилин.

■— Еге ж,— відповів берсальєр, не див
лячись на вулицю, котра могла б довести 
його додому за десять хвилин. Він дивився 
на вогні перед собою, їх було один, два, 
три, чотири, п'ять, шість, і тяглися вони один 
від одного на відстані яких двохсот метрів. 
Стара пані заговорила про носія Леонарда, 
що мав би спати під дверима по той або 
цей бік майдану.

— Тепер уже недалеко,— сказав берсаль
єр і вказав рукою на ряд ліхтарів. Хіба не 
проти четвертого ліхтаря міський парк? А 
проти шостого, мабуть, і Капуцини. Стара ж 
пані запевняла, що треба буде пройти біль
ше ліхтарів. Може, краще знайти носія. Во
на поставила на землю валізку і взялась 
кликати:

— Леонардо! Леонардо!
— Так ми тільки згаємо час,— зауважив 

берсальєр.
Ніхто не озвався ні з майдану, ні з вули

ці, лише прибіг Дон Карлос. То ж старій 
пані спало на думку, що, може, Леонардо 
під час нападу малярії потрапив до лікар
ні або ж добряче хильнув і тепер сидить 
у буцегарні.

— А він вже приглухуватий,— сказав бер
сальєр.— І прокидається тільки від стуса
нів!

Як на берсальєра, то Леонардо треба шу
кати з ліхтарем під дверима всіх будинків 
на майдані, на кожних сходах, у всіх зака
пелках собору божої матері. А стара від
повіла, що добре було б здибати нічного 
сторожа Таланте. Той Таланте ходить від 
дверей до дверей, охороняючи крамниці, і 
напевне, сказав би, де сьогодні спить Лео
нардо.

—• Тоді б ми його знайшли,— відповів 
берсальєр.

Молодикові кортіло йти далі, і він потяг
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уперед, приспішуючи ходу, стара пані плен
талася позаду, намагаючись його спинити.

— Але ж ми можемо його тут зустріти...
— Якщо його тут нема, то він десь там 

далі.
Вони поминули один ліхтар і вже набли

жалися до другого,— аж раптом почули 
грюкіт, що змусив стару пані поставити ва
лізку й перейти на другий бік вулиці.

— Це десь тут, зовсім близько,— казала 
вона.

Берсальєр подався слідом, підхопивши з 
землі полишену нею валізку.

— Та що вас так зацікавило? — запитав.
— Може, хтось браму замикав? Може, 

хтось виходив або заходив?
Стара пані мало не бігла.
— і для тебе це ніщо? Він би міг нам до

помогти!..
Вона бігла дрібними кроками, впевнена, 

що дістане допомогу, навіть не знаючи, яка 
то має бути допомога. Про це й хотів дові
датися берсальєр.

— А яким чином?
Може, то хтось пішов по акушерку для 

дружини, а може, то акушерка або лікар. 
Як же вони допоможуть?

Нараз стара пані щось крикнула, і зникла 
берсальєрові з-перед очей.

— Але ж, пані!..— тільки й устиг він гук
нути.

Поміж високо почепленими ліхтарями 
чорніла темна ніч. Щоб дійти до міського 
парку, треба було минути два ліхтарі. По
серед дороги видніло світляне коло, обабіч 
в тьмяному світлі бовваніли будинки, замк
нуті і глухі.

Берсальєр чекав, коли стара пані повер
неться з пітьми.

— Але ж, пані!..— гукнув він ще.
Потім поклав на землю манатки, зняв з

плеча мішок і вмостився зверху.

Частина п’ята

X X X
— Чи вона збожеволіла! — сказав сам до 

себе.— Що вона надумала?
От візьме він і покине ці манатки. Охота 

йому морочитися з нею до самого досвіт
ку! Ех, оце б поспав хоч кілька годин цієї 
благословенної ночі, а завтра встав би ра
но-вранці, аби не марнувати свій перший 
день відпустки.

— Хи-хи-хи! — почулася відповідь.
Хтось захихотіз над самою його головою,

і солдат звернув погляд угору, шукаючи, 
звідки голос.

— Кажеш, збожеволіла, га? — вів далі 
голос сміючись. Мовляв, називати її боже
вільною — занадто, краще — дивачкою.— 
Вона така жилава й витривала, як ніхто в 
нашому містечку. Робить і те, і се — на все 
стає їй сили. Тож не вдивовижу, що любить 
поглузувати з людей. А з вами яку штуку 
втяла?

Берсальєр шукав співрозмовника, блу
каючи поглядом серед величезних арабе
сок тіні, що їх кидали на стіну примхливі 
грати балконів. Та ніщо не ворушилося в 
тому чорному листі ні на другому, ні на 
третьому, ані на четвертому поверсі. А що 
чоловік, аби не збудити інших, говорив сти
ха, то годі було вгадати, де ж він саме.

— Зрештою, і так видно,— тягнув далі 
чоловік,— що ви тут з валізами. Вона завж
ди приїжджає о такій годині і завжди хтось 
мусить нести їй валізи. І щоразу їх більше, 
і щораз вони важчі. Як вам здається, чи не 
заважкі вони? Хтозна, може, вона накладає 
туди якого каміння або землі...

Берсальєр пускав повз вуха ті слова. Його 
більше цікавило, де той чоловік умостився. 
Але вважав, однак, за потрібне якось обо
ронити свою синьйору.

— Але ж то я сам її зарятував! — від
повів берсальєр.

— Звісно, ви самі на це згодилися,— про
мовив голос.— У тім ЇЇ сила... Вона мастак 
спонукати когось до помочі. Вона йому на
торочить сім мішків гречаної вовни, заведе 
його в таке становище, котре ЇЇ трохи зве
селить. І витіває вона таке не через те, що 
зла, а тільки тому, що в цьому світі ніщо не 
стається, а збавляти час якось треба... Як
що ви сподіваєтеся на винагороду, то не ду
ріть себе. Такої скупердяги, як вона, в цілій 
Італії зі свічкою не знайдете — не дасть 
вам жодної ліри. Та де там — ліри! Жод
ного сольдо. Та де в біса — сольдо! Жод
ного чентезимо...

Берсальєр заперечив.
— Якби йшлося про гроші, то я б цього 

не робив навіть за десять лір!
— Виходить, ви так учинили з ввічливості, 

Ну й напустила вона вам туману в очі! Не
вже і для чоловіка, перебраного за жінку, 
ви б це зробили?

— Може, ви хочете сказати, що вона чо
ловік?..

— Та що я про це знаю? Мож!у тільки 
признатися, що вона доводиться мені кузи
ною, а що ж до всього іншого, то навіть не 
пам'ятаю, чи її мати була кравчихою, а чи 
перукаркою... Якщо це їй вигідно, вона мо
же дати вам наздогад, що має шістдесят.

— Може, ви хочете сказати, що їй всьо
го двадцять?..
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— Двадцять — ні, бо пам'ятаю, вона 
більше, ніж двадцять років, завдає нам мо
роки . Але все може бути. У кожному разі 
жінці, шановній пані, навіть немолодій, я б 
таки відмовився нести сакви, наповнені ка
міняччям.

Берсальєр подумав, що не варто виявля
ти своєї недовіри. Було бо видно, що той 
забиває йому баки. Але берсальєрові хоті
лося таки побачити чоловіка, а тому він, за
дерши голову, не переставав шукати його 
очима.

— Я не якийсь там привид,— промовив 
жартівник.— Я тут. Ось де я.

Берсальєр уп'явся очима в предмет, що 
відкйдав здоровенну тінь і, здавалось, во
рушився на одному балконі. Що воно за 
химера? Йому вдалося відрізнити той пред
мет від тіні, проте 1 тепер він не міг до
брати, що воно таке. Скидалося трохи на 
пташиний хвіст.

— Я тут,— гукав жартівник майже фаль
цетом.

Нарешті берсальєр побачив, як та річ роз
горнулася і стулилася, зрозумів, що то вія
ло, догледів руку, що його тримала, а потім 
і обличчя співрозмовника — білі зуби, вуса 
і величезні дуги брів над маленькими, 
близько посадженими очицями.

— Вистежили ви мене нарешті? — запи
тав чоловік.— І повірте — я не привид. 
Просто я полюбляю вночі перекинутися сло
вечком з перехожими, якщо тільки вони не 
розбишаки. Приходьте ще. І мені буде при
ємно, і вам корисно. Бо в розмові зі мною 
дізнаєтеся багато більше, ніж у школі отців 
салезіанів.

Чоловік, видно, прощався. Потім устав з 
крісла чи, може, з шезлонга, що був на 
балконі. Берсальєр побачив тепер його всьо
го, серед візерунків тіні, вбраного в япон
ський халат, або, іншими словами, в кімоно.

Берсальєрові думки звернулися до старої 
пані.

— І куди це вона запропастилася? — про
мовив стиха.

Чоловік на балконі знову захихотів.
— Куди? Хи-хи-хи! Я ж вам усе пояснив... 

 ̂ Берсальєр урвав його, бо щось почув.
— Цитьте хвилинку, прошу вас...
Здавалося, немов хтось кличе. З майда

ну? Чи, може, з-за майдану? А коли вибив 
двічі дзвін собору божої матері, чоловік з 
балкона сказав, що це, напевно, «вони».

— Цитьте, цитьте!
Берсальєрові кортіло послухати. Звідусіль 

чувся шепіт, приглушена розмова, наче 
вздовж цілої вулиці на всіх балконах і у вік* 
нах за ним стежили люди. Потім знову по
чувся оклик, але цього разу гучніший.

— Доведеться вам самому викручувати
ся...— почав був чоловік.

— Прошу вас, цитьте,— промовив бер
сальєр.

Знову пролунав оклик, ще гучніший і тро
хи писклявий.

— 1 що їй заманулося? — сказав сам до 
себе.

— Хи-хи-хи! — сміявся чоловік на бал
коні.

Вчетверте почувся оклик, тепер уже мож
на було розрізнити слова:

— Ти сам до себе говориш?

Стара пані, очевидно, когось надибала.
— Тут Ромео! — долинули її слова.
Чоловік у квітчастому халаті заворушився

на балконі, затрясся, наче його полоско
тали.

— Чуєте? — вигукнув.— Вона стріла Ро
мео.

Берсальєр спитав, чи Ромео це не той 
жебрак з-під церкви святого Рока, що пере
сувається на руках і на озадді.

— Той! Той самий! — і чоловік на балко
ні затіпався, мов у корчах.

— Отой з паралізованими ногами?
— Той! Саме той!
Чоловік звивався всім тілом, стримуючи 

веселість, і аж потім давав їй волю.— Саме 
той! — повторював. Берсальєр сказав йому, 
що змалечку боявся того Ромео, а чоловік 
усе повторював: — Саме той! — Берсальєр 
сказав, що мав того Ромео за небіжчика, а 
чоловік на балконі не переставав: — Саме 
той!

— Ти мене чуєш? — пролунало серед 
притишеного гамору, що, здавалося, пере
бігав од балкона до балкона.

Берсальєр аж.ніяк не квапився відповіда
ти. Він обводив поглядом стіни: одні — тем
ні, інші — освітлені тьмяним відблиском ву
личних ліхтарів. Ліхтарі похитувались, на 
землі в колі світла крутилися солом'яні 
стебла. Повівав вітерець.

Раптом чоловік на балконі зник — уже 
не видно його постаті, не чути його подиху.

— Бозна, що вона хоче,— промовив бер
сальєр.— Чого вона мене кличе? Та хіба 
можу я ходити туди й сюди з отими валі
зами?

__ Ц-с-с-с! — засичав чоловік на балко
ні.— Тихіше говоріть!

Чоловік схилився над поруччям і, зату
ляючи обличчя віялом, кинув погляд на су
сідні будинки.

— Бо Джела збудована з того ж каменю, 
що і Діонісове вухо,— докинув.

Раптом у його голосі забриніло зухваль
ство і самовпевненість, і він уголос, наче ки-

49



даючи виклик, натякнув про первородний 
гріх цього містечка. Опріч того, чоловіка 
розважала пересварка, що вже кілька се
кунд уривками долітала до його нашоро
шених вух із глибини вулиці.

— Вона незрівнянна! Неоціненна! — зав
важив. Потім, буцімто володіючи пристро
єм, який витоншує слух, заходився перепо
відати бідоласі-берсальєрові все, що сам 
чув.

— Сперечається з Ромео...— почав.— Хо
тіла, аби той напитав кого до її валіз... Або 
нехай сам несе, сказала.

Чоловік говорив і замовкав, прислухався 
і знову говорив, душачи в собі напади весе
лості то словами, то мовчанкою. Він, ли
бонь, уважав, що спроби старої вплутати 
й Ромео в свої «фиглі-миглі» — то вкрай 
потішна річ. Але сам сказав, що жартувати 
з Ромео небезпечно. Він, мовляв, такий язи
катий — по слово до кишені не ходить; 
крім того, він бачив, що стара мала з собою 
солдата, бачив, як вони йшли разолл,— так 
прямо їй в очі й сказав. Чого вона ще хоче, 
якщо має солдата під своєю командою?

— Я розумію,— промовив чоловік на бал
коні,— що це передсуд —- уважати стано
вище того, хто служить у війську, за най
нижчий щабель суспільної драбини. Але тут 
усі того забобону дотримуються і навіть 
носій Леонардо навряд чи зрадів би, якби 
його покликали заступити солдата... ! якщо 
Ромео затявся, то тільки через вас, а 
не через ту стару махлярку...

— Через мене? — вигукнув берсальєр не
довірливо й зачудовано.

Відголос далекої сварки, радше схожий 
на відгомін бійки, знову оживив на балко
нах гомін,— чи то тихий посвист, чи хорове 
зітхання. Чоловік з балкона знову цитьнув 
на берсальєра, і став, як укопаний, нахабно 
посміхаючись. Його піднесена вгору рука 
вимагала мовчанки, а сам він прислухався і 
до відгуку сварки, і до галасу, що прокочу
вався від балкона до балкона. Відтак оголо
сив, що на сцені з'явився третій персонаж, 
Таланте,— нічний сторож, кам'яна постать з 
ходою привида, свідок усіх бешкетів, усіх 
убивств, усіх грабунків із зломом, люди
на, що тим злочинам ніколи не стояла на 
перешкоді. Власне, такий сторож — всюди
суща статуя, що може своїм товариством 
підбадьорити жертву, але не збентежить 
напасника—вночі потрібен. Чоловік на бал
коні підморгував, уславлюючи чесноти Та
ланте, та вмить заспівав іншої — просто 
диво* як він міг що-небудь дочути серед 
власної балаканини — і додав, що Таланте 
заохотив волоцюжні нахили старої дури
світки.

— Тепер ускочите в халепу,— вів далі чо
ловік.— Сторож нагадав їй, що від учораш
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нього вечора маємо великий наїзд женців... 
Вони сплять на майдані Каподоча, поза ха
лабудами; їх щонайменше триста, а вона 
хотіла б залучити собі хоч одного до своїх 
валіз... Еге, паночку... їй забандзюриться піти 
на майдан і поперевертати навзнаки триста 
сонних селюків... За тим і час мине до ран
ку, а їй того і треба — аби тільки коло чо
гось поратися. Закладаюся на мій завтраш
ній обід, що незабаром загадає вам тут по
чекати, а сама візьметься до діла; ото буде 
сміху, коли Джовінаццо побачить, що його 
збудили помагати солдатові... А на що ви 
закладаєтесь? Я — на мій обід з рагу... Ще 
мить — дайте їй тільки відкашлятися — і 
засурмить сурма. Раз, два, три, чотири...

І справді, на слові «чотири» пролунав го
лос, що кликав Дон Карлоса, тож не було 
сумніву — гукає стара. Відтак вона озвала
ся до свого берсальєра:

— Іноченцо! Фортунато! Іноченцо! Іно- 
ченцо! Ти мене чуєш? Я йду на хвилинку 
отут недалеко і зараз вернуся... А ти зо
станься там, де стоїш.

Чоловік на балконі нахилився над поруч
чям.

— Не дайте водити себе за ніс цілу ніч,— 
промовив до берсальєра.

— Певна річ, я не хочу змарнувати цілу 
ніч з нею,— відказав берсальєр.

— Ви вже знаєте, що треба зробити, коли 
не хочете... Ви самі казали...

— Що казав?
— Що покинете оті манатки й підете 

геть,
Берсальєр оглянув купу багажу, на якому 

вмостився і запитав:
— Може, ви попильнуєте?
— Я? — вигукнув чоловік.— Я ще не дав 

нікому приводу глузувати з мене. Я — лю
дина поважна. Зрештою, оте дрантя нема 
чого сторожити. Прийдіть завтра опівдні і 
застанете його тут. У тих чотирьох клунках 
нема нічого, крім кінських підків.

Берсальєр підвівся.
— Та що ви кажете?!
Він поторгав обидві валізи одну по одній, 

зважив рукою мішок і сувій з шотландським 
пледом,

— Одну річ тільки зроблю,— додав.— За
несу їй це все туди, де вона мешкає, і за
лишу під вікнами.

— Дай вам, боже, здоров'я!
— Тільки не знаю її номера.
— Ну, коли дійдете до Кальваріо...
— До Кальваріо? — вигукнув берсаль

єр.— Але ж Кальваріо в іншій частині міста. 
А пані мешкає біля Капуцинів.

— Якби мешкала поблизу Капуцинів, то 
послала б вас до Кальваріо,— відповів чо
ловік.— Ясно чи не ясно кажу? Вона вас по
слала на захід, бо мешкає на сході.



Розлігся сріблястий жіночий сміх і рап
тово урвався, а балконами в усі боки пере
бігла шамотня й галас. Чоловік на балконі 
сказав, що йому треба йти, насварився ку
лаком: мовляв, не дають подихати навіть 
уночі, махнув на прощання рукою і зник.

Берсальєр не знав, на яку ступити. Він 
стояв і позирав на балкони, що були трохи 
далі за ліхтарем, почепленим посеред ву
лиці; звідти, здавалося, долинав регіт. Бал
кони ховалися в темних лапатих тінях, звер
ху перед ними нависали солом'яні запони, 
де підняті вгору, а де — наполовину спу
щені. На одному з балконів, освітленому 
лампою, запона, як у спеку, була зовсім 
спущена, аж звисала за поруччя. Саме туди 
звернув берсальєр свій погляд. Потім він 
узяв багаж і переніс його під той балкон.

— Розповісти вам щось? — озвався чийсь 
голос. З балкона останнього поверху вихи
лилась голова.

— Леонільда — дурисвітка,— вів далі го
лос,—а той чоловік ще більший шалапут, він 
навмисне хотів вас збити з пантелику. Ви 
його не слухайте — йдіть у бік Капуцинів. 
Якщо вона казала «палац», то це там, де 
вона мешкає з дочкою; перший з того боку, 
якраз за монастирем; А якщо казала «віл
ла», то це там, де вона замикається опла
кувати свого чоловіка; це трошки далі, в Ка- 
посопрано, але аж ніяк не в Кальваріо...

Гомін то більшого, то меншого схвален
ня цих слів прокочувався балконами при
леглих будинків навпроти міського парку, де 
видніло світло дальшого ліхтаря.

— Нікодемо такий злий на неї,— промов
ляв той самий голос, звертаючись до ін
ших,— що ладен і справді спровадити цьо
го юнака на другий кінець міста, аби тільки 
якось їй допекти. І все тому, що йому не 
повелося з нею. Правду кажу, пані Евфе- 
міє? Все через ту зваду, що вже триває 
яких десять років...

Голос названої пані Евфемії раптом за
звучав на суміжному балконі, здавалося, 
ніби шепіт, котрий тепер означав незгоду, 
знайшов у ньому свій вихід.

— Ви помиляєтесь, професоре. Не го
диться вважати Леонільду святою тільки за 
те, що вона одного разу відмовилася від 
залицянь. Хіба ж то заслуга, що він їй не 
сподобався? Це зовсім не заслуга. Зреш
тою, Нікодемо був гарний парубок, і те, що 
вона його не оцінила, також не заслуга. Як 
на мене, то нема жодної чесноти і в тому, 
як вона догадалася, що доведеться його 
утримувати. Невже скупість стала чесно
тою? З якого боку не дивись па цю справу, 
ви таки не масте рації.

— Але ж професор нікого не виправдо
вував,— озвався третій голос.— Він тільки 
хотів, щоб цей бідолашний солдат не йшов 
шукати туди, де її нема. І тільки виявив 
дріб'язкову образу людини, котра, напев
не, не більше, ніж вона, заслуговує виправ
дання.

Голос долинав з-під балкона пані Евфе
мії, він був тихий, не нахабний, якийсь згас
лий, але озброєний двома великими тіня
ми рук, що п'ялися вгору до другого балко
на, немов хотіли його спіймати й потрясти.

— Ніхто, мабуть, не скаже, що Нікодемо 
заслуговує виправдання, отой Нікодемо, 
котрий відлюдником живе на антресолях і 
витикає носа в вікно хіба що тоді, коли всі 
сплять, бо хоче приховати свої стосунки з 
однією молодицею з другого поверху...

Гомін на балконах, видимих і невидимих, 
змінювався без упину залежно від того, хто 
говорив. Спочатку той гомін був схвальний, 
відтак виказував незгоду зі словами профе
сора. Потім у ньому чулася повна підтрим
ка пані Евфемії, невдоволення з виступу 
третього персонажу. Останні його слова, 
проте, зустрінуто схвально, та раптом усе 
змінилося, заледве з четвертого балкона 
вступив у розмову четвертий голос.

— Годі базікати, — озвався новоявлений 
дзвін.— Я не заперечую, що в словах адво
ката є правда, навіть якщо ми не маємо до
статніх доказів. Але тут йдеться не про Ні
кодемо. Йдеться про Леонільду. Не про чо
ловіка з антресолей, а про жінку з Капосо- 
прано. Це ж вона приїхала, вештається ву
лицею, це ж вона гукає, вищить і перекидає 
місто догори ногами. Хіба це не її валізи? 
її. То ж краще поговорімо не про вовка, що 
в лісі, а про вовка, що тут. Нехай бідолаш
ний хлопчина, що попався їй в лапи, знає, 
з ким має діло...

X X X III
Голоси, прислухаючись до яких берсальєр 

ішов з-під одного балкона під інший, немов 
були йому за проводиря в його мандрівці. В 
непевності, що стара мешкає не в цій части
ні міста, а в протилежній, шукав він під
твердження, що йде правильною дорогою. 
І це підтвердження він знаходив у кожному 
новому голосі, що закликав його піднімати 
чотири вантажі й переносити їх на кілька 
метрів у напрямку близького вже ліхтаря, 
почепленого навпроти міського парку.

П'ятий голос, шостий, а потім сьомий, 
восьмий і дев'ятий пролунали в темряві з 
балконів, про які вже годі було сказати, чи 
то справді балкони. То були голоси людей,
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котрі хотіли розповісти страхітливі речі про 
стару, але жоДного разу на це не спромог
лися. Здавалося, що вони могли б розпо
вісти про вбивства, грабунки, викрадення 
дітей, але натомість згадували про дрібни
цю, сказану за певних обставин, або про 
вчинки, що їх жінці не личить робити. Чи 
засвідчувало її злу й ницу душу те, що вона 
не поважає протоєрея, лейтенанта карабі
нерів, не виявляє пошани до архієпіскопа 
або до кого іншого, що тягне на собі всі 
господарські клопоти, не передоручає їх 
економові, сама їздить верхи на мулі по 
своїх полях; що ніколи не вишиває, не си
дить за шитвом, не готує ні солодощів, ані 
наливки, а натомість грає в карти й ходить 
на полювання?

Берсальєра це втішало, стара була в тих 
розповідях такою, якою він її знав, а крім 
цього він переконався — вшосте і всьоме,-— 
що вона мешкає коло Капуцинів у палаці 
доньки, до своєї вілли — трохи далі, на Ка- 
посопрано — приїжджає вряди-годи.

Що ж до тих химерних звинувачень її в 
марнотратстві і скнарості, то голоси ті су
перечать одне одному, а отже, і спростову
ють одне одного. Він чув, що їй приписують 
ненажерливість, а водночас верблюдячу 
здатність до тривалого посту; чув, що зять- 
барон пускає на вітер її статки-маєтки, і вод
ночас чув, що вона розтринькує його багат
ства; чув про її ненависть до ближніх, бун
дючність, а разом з тим довір'я і навіть щи
рість до тих, кому в кишені вітер гуде. 1 
берсальєр упевнювався, що вона не збре
хала, що вона таки всемогутня жінка, 
справжній кіт у чоботях; він сміявся від щи
рого серця, чуючи, як ЇЇ лають баламуткою 
й хвойдою.

Що вони собі думали, обзиваючи її таки
ми словами? Шкода тільки, що її тут немає 
і вона не може й собі посміятися...

Щоправда траплялися речі, незрозумілі 
для берсальєра.

Наприклад, те, що сказав десятий голос, 
залічивши її до гатунку «жінок на возах», 
жінок, що волочаться слідом за військом 
ще й тепер під час маневрів, що «окошу- 
ються під брамою вартівні, коли сурма спо
віщає вільну годину»...

Або те, про що розповідав одинадцятий 
голос: мовляв, ще молодою дівчиною по
слано її до Гарібальді, а йому, мовляв, на 
старість вельми смакували дівчатка, і він 
так ними втішався, що не став королем Іта
лії замість Вітторіо Емануеле, а поробив з 
них «гарібальдійок», таких, як ото вона...

Певна річ, берсальєр розумів, що ті го
лоси напоєні отрутою, бризкають отрутою, 
а цілий ряд балконів підтримує їх отруйним 
чеканням. Та він не вірив, що хоч один із 
них може його впекти в живе. Обурився

тільки тоді,, коли дванадцятий чи тринад
цятий голос обізвав його «мальтійцем», а 
навіть «мальтійським сичем», бо звідси вже 
й недалеко до свині й віслюка.

— За недоумство треба заплатити,— про
вадив голос.— А хто не має розуму настіль
ки, що не знає, куди його п 'я т  ступають, 
хоча люди бувалі його попереджають, той, 
кажу вам, дорого приплатиться...

— А якщо я в неї за. ад'ютанта? — запе
речив берсальєр»

На балконах по обидва боки вулиці, і там, 
де темно, і трохи далі, навпроти міського 
парку, раптом знявся глузливий і розгніва
ний гамір, мов на тому верескливому поїз
ді, коли він наближався до станції.

— Солдат... солдат...— лунали вигуки. У 
тому галасі тонув новий, чотирнадцятий чи 
п'ятнадцятий голос, котрий, як і попередні, 
збирався був виконати сольну арію. Гамір 
дужчав, звідусіль — зліва і справа, здале
ка і зблизька — линуло людське верещан
ня, і в тій веремії тільки було чути «солдат» 
і «солдат». І наш берсальєр — він міг би 
запитати себе, чи не потрапив до чужого 
міста або чи не став чужинцем у своєму 
місті, бо мешкав у ньому, сховавши голову 
в пісок, як той страус,— поклавши довкола 
себе багаж, спинився на розі вулиці, звідки 
розпочиналася огорожа міського парку. Він 
надумав виказати свій протест по-своєму, 
по-солдатському, як тоді в Вітторії, коли на 
образи з поїздів відповів свистом. Але в цю 
мить завважив, що вищання зненацька 
вщухло, згасло чи радше замкнулося за 
дверима балконів.

— Мабуть, гарібальдійка вертається,— 
промовив до себе берсальєр.

\ замість свистати засміявся, спершу тільки 
з погорди до тих, хто мерщій чкурнув за 
двері, а відтак, почувши, як стара пані кли
че свого іноченцо, чуючи її ходу і забачив
ши Дон Карлоса, котрий біг йому назустріч, 
засміявся з утіхи, радий, що так воно і є, 
що вгадав.

Але стара пані не верталася переможни
цею.

— Марна справа,— тільки й промовила.
Виступала з пітьми, тримаючи в руці ка

пелюшок, розкуйовджена, і додала, що зов
сім нема з чого сміятися.

— Жоден мені не зостався.
— Хто?
— Та з женців.., Спочатку ніхто не пово

рухнувся, потім за мною пішло їх щось із 
двадцятеро,— г от знову я ще раз мушу 
здатися на твою ласку.
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Стара панї наблизилася до багажу ї с та  
зверху.

— Ох! — глибоко зітхнула. Розпустила 
віяло і почала обмахуватися, брязкаючи 
розмаїтим дріб'язком, що прикрашав їй 
груди.

— і все через того кретина! — докинула.
— Якого кретина?
— Того Ромео з-під святого Рока... Бовк

нув, що вже має солдата. «Але ж вона має 
солдата! Але ж вона має солдата!»

— А що ж тут такого?
— Та це все одно, як сказати, що маю 

віслюка! «Маєш солдата, баронесо? Маєш 
солдата, гарібальдійко?»

— Бо таки маєте.
— А хто ж це заперечує? Той гіндик 

белькотів до кожного стрічного і не давав 
мені й слова вимовити. «Має солдата! Чого 
хоче від нас ця гарібальдійка, якщо має сол
дата біля себе?» Наче я їх прошу нести ва
лізи замість вірлюка!

Берсальєр засміявся.
— Віслюк чи не віслюк,— мовив,— але я 

волію сам докінчити те, що розпочав...
— Бо тобі здається, що ми вже при

йшли,— відповіла стара пані.— Бо тобі зда
ється,— вона мало не кричала,— що йдемо 
до Капуцинів... Бо тобі байдужісінько, якби 
я навіть пішла до свого зятя-барона тієї са
мої ночі, коли він не послав для мене ка
рети! А ти хоч питав мене, чи маю іншу 
оселю, куди могла б податися? Тобі навіть 
на думку не спало, що по такій зневазі,, я 
не повинна мешкати в його будинку. Як на 
тебе, то я радісінько мала б постукати в йо
го двері! Але я не потребую бити лобом 
перед його порогом, бо маю іншу домівку, 
мій любий, і саме туди йду...

— До Капосопрано? — спитав берсальєр.
Стара позирнула на нього, а потім вика

зала те, що мала на думці: мовляв, хотіла б 
знайти іншого помічника, щоб бути віль
ною і йти туди, куди заманеться, тощо.

— На початку Капосопрано? — запитав 
берсальєр.— Чи на кінці?

Стара пані знов глянула на нього, а потім 
підвелася, кажучи, що, власне, не хотіла б 
так від нього залежати. І додала:— Посере
дині.— А відтак: — На жаль... На жаль, не 
на кінці.— І знову: — На жаль, не в Монте- 
лунго... На жаль, не коло Торре-ді-Манф- 
рія. — І пояснила врешті, що не хоче зло
вживати його люб'язністю, а інакше вона пі
шла б туди, звідки вже не буде видно і ди
му з палацу зятевого,, пішла б якнайдалі від 
його очей і помислів.

— До якого ліхтаря? — запитав берсаль- 
єр.

Полічив, що до Капуцинів лишилося по
минути один ліхтар. Він чвалав зі своєю но
шею, вдивляючись у дальші ліхтарі, що за

Капуцинами піднїмалися трбхи вгору. І все 
перепитував, чи вони йдуть до першого ліх
таря за Капуцинами, до другого чи до тре
тього.

— Побачимо,—відповіла стара пані.
Вона теж лічила, спробувала вести лік від

останнього ліхтаря, але не була певна, чи 
це перша зірка, чи останній ліхтар. Отож 
вона заходилась рахувати наново від Капу
цинів.

Десь загавкав собака, Стара пані вилая
лась: «От придурок!» І так раз по раз ури
вала свою лічбу, щоб сказати «от приду
рок!», «от кретин!», «невже це Дон Кар
лос?» Виявилось, що так, що це Дон Кар
лос добіг до «палацу». Бо він ніколи не гав
кав, лише тоді, коли вертався додому з да
лекої мандрівки, мав звичку з півгодини 
брехати на навколишній світ. Біля палацу, 
коло вілли,— всюди, де тільки у цю хвили
ну була його оселя...

Тепер вулицю вже не обступали суціль
ні мури, а траплялися чорні, високі й при
земкуваті, все якісь незграбні будівлі, і со
бачий гавкіт відмічав їх по черзі, наче ми
готлива лампа. Все ще повторюючи «ото ду
рень!», стара пані здавалася, проте, вдово
леною. Чимраз лагідніше вимовляла ці 
слова.

— Ось де він! — гукнула вона радісно.
Але вже не кликала Дон Карлоса, не сви

стіла на нього, тільки прискорювала ходу, 
наче стара шкапа, що раптом відмолоділа, 
пожвавішала, радіючи з дзенькоту брязка
лець на шиї.

— Он там вони,—— сказала, видзеленькую- 
чи дармовисами на шиї й на зап'ястку. «Во
ни» для неї були донька і та друга Лео-т 
нільда, якій вона доводиться бабусею, зять 
та його одинадцять кривоносих пращурів, 
почеплених у покої. Вони, напевне, чули 
гавкіт Дон Карлоса, вже, мабуть, здогада
лися, що вона тут, і проходить мимо.

— А ми йдемо,— додала,— аж за віллу 
англійців, он туди вниз до другого ліхта
ря, -ні, я хотіла сказати до третього, власне, 
між третім і четвертим.

Частина шоста

X X X V
За годину берсальєр вертався тою самою 

вулицею, поминав ті самі ліхтарі жвавою 
ходою людини, що нітрохи не журиться 
згаяним днем.

— Та це ж мало бути коло третього ліх
таря! — казав сам до себе. — Це ж мало 
бути між третім і четвертим ліхтарем!
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Розмовляючи сам з собою, сміявся і 
врешті подумав, що, власне, йде додому 
так, як сподівався. Хіба він не йде додому 
порожнем? Виходить, то щаслива думка — 
нічого не брати з собою, інакше був би і 
досі щось ніс. Що ж до тої важкої роботи, 
яка йому випала, то вона вже позаду. За
мість цього надзвичайно приємно подоро
жував, краще, ніж коли б їхав з тими наві- 
женими. Та ще й бачив таке, чого ніколи не 
забуде, так багато навчився, що й користь 
буде і матиме про що розповісти...

Промовляв до себе і те, і се, а за плечи
ма ще відчував гавкіт Дон Карлоса, і здава
лось йому, що то сама вілла на самотньо
му прискалку за огорожею залізною гавкає 
йому вслід, щораз далі й далі відступаючи 
назад.

— Ото стара! — сказав собі.
Що далі йшов, то все більше тупотінням 

ніг заглушував собачу гавкотню. Берсальєр 
спинявся раз у раз і приказував «ото ста
ра!», ніби то насправді стара гавкала.

Коли дочимчикував до Капуцинів, то вже 
присвистував. Отут він міг би звернути у 
завулок, але однак ішов попід ліхтарями, 
радо прислухаючись, як дзвенять по бруку 
підківки. Присвистував, щось говорив, смі
явся і знову підсвистував.

— Ото скнара! ■— мовив сам до себе.— 
Певна річ, я не взяв би нічого, але ж при
наймні могла б удати, що хоче винагоро
дити...

Сміючись подумав, що стара пані, либонь, 
уважає виплатою боргу отой келишок мар- 
сали і тістечко з духом нафталіну, що ними 
вона почастувала в своїй їдальні, де всі 
меблі були під білими покрівцями.

— Ото завзята! — казав собі.— І як вона 
живе у цьому самотньому будинку без жод
ної служниці? Вона ладна мешкати навіть у 
могилі з чоловіком, аби тільки нашкодити 
зятеві... А якби мама Маніна опинилася са
ма в такій оселі! Всюди б їй увижались якісь 
примари, а вже всі ті білі двері...

Берсальєр знову взявся присвистувати? 
тепер з його уст злітала виразна мелодія.

Повітря було прохолодне, як удосвіта, 
коли прокидаються і мули, чекаючи, що їх 
запряжуть до возів, і півні на подвір'ї, і ще
бетливе птаство на деревах.

— Ч-ш-ш-ш! Ч-ш-ш-ш! — ледве-ледве по
чув солдат і подумав, що то йому причу
лося. Він перестав присвистувати, а взявся 
мугикати слова в ритмі ходи:

Гей ти, люба лиходійко, 
гарібальдійко...

Саме цієї миті він знову почув «п-с-с-с», 
але тепер був певний, що це йому не при
чулося, що це не пташиний голос; тепер він 
не сумнівався, що його хтось кличе. Невже 
знову почнуться балачки на балконах?

Берсальєр мовчки йшов уперед, учуваючи 
оте «ч-ш-ш-ш» і спереду, і ззаду, і понад го
ловою. Принаймні з трьох місць його окли
кали, а спереду на нього чекав хтось чет
вертий, п'ятий, шостий... Лише поминувши 
міський парк, можна було звернути з цієї 
пащекуватої вулиці. Берсальєр пішов швид
ше. Вже недалеко, але він не міг далі вда
вати, що не помічає тих клятих балконів, 
видимих і невидимих.

Зупинився.
— Чого хочете?
На одному балконі легенько заворушила

ся солом'яна запона.
— Та не верещи! — остеріг тихенький 

голосок.
— Ви ж самі кричите,— відповів бер

сальєр.
— Ти тільки мені скажи, а на інших не 

зважай. Можеш відповісти мені щиро?
— Якщо вам так треба, то завжди гото

вий повідати.
— Але тихо, ч-ш-ш~ш!
Голос з-за солом'яної запони провадив 

далі, але нічого не було розуміти.
— Як? — запитав берсальєр.
Голос повторив те саме трошки голос

ніше.
— Як-як? — перепитував берсальєр.
Голос повторив утретє:
— Що ти робив у баронеси увесь той 

час?

Берсальєр почув, як з балкона до балко
на покотилося хихотіння. Спитав сухо:

— У пані Леонільди?
— У неї, у неї,— притакнув голос. А по

тім, змінивши тон, наче то не він говорить, 
повторив: — А що ви там робили увесь той 
час?

— Увесь той час?
— Десь зо дві години... Я бачив, як ви 

проходили о двадцять на другу, а тепер 
маємо вже четверту.

— Але ж я відпроваджував ЇЇ до вілли в 
Капосопрано, а не до Капуцинів...

— Ну то що? Звідти можна вернутися за 
двадцять хвилин.

— Не з таким тягарем, як я мав.
— Тоді нехай півгодини. Дві години двад

цять хвилин і півгодини — разом буде за 
десять третя.

— ! півгодини на зворотну дорогу...
— Назад не треба йти під гору і ти вер

тався без нічого. Знаєш, коли ти повинен
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був вернутися? Якнайпізніше чверть на чет
верту.

— Але між одним і другим...
— Саме про це я і питаю. Між чим і 

чим?
Нова хвиля сміху перекотилася від бал

кона до балкона, і берсальєр уже не спро
мігся на щось інше, ніж стояти й виправдо
вуватися.

— Та між пригодою з ключем і ліхта
рем... Та ще з тим псом...

— Що за пригода з ключем?
— Пані не могла його знайти, тож ми бу

ли змушені повідкривати валізи й шукати, а 
той псюга пхав свою морду і видирав нам 
усе з рук...

— А яка пригода була з ліхтарем?
— Така сама. Пані послала мене засві

тити на другому поверсі світло, але не було 
ліхтаря, я не міг їй засвітити, тому мусив 
вернутися вниз і пошукати у валізках, усе 
наново відкривати...

— А що трапилося з собакою?
— Я вже вам казав. Він порозкидав речі 

з валіз, коли ми вдруге їх відкрили, то ж 
я мусив за ним ганятися, щоб відібрати со
рочку...

— Сорочку пані?
— Еге. Змарнував з ним силу часу.
Голос з-за солом'яної запони визнав, що

солдат міг збавити на все те решту часу. 
Міг, звичайно. Але міг збавити десять хви
лин, три чверті години чи навіть три години. 
У кожному разі він виправдався добре — 
нема до чого причепитися.

— От бачите! — мовив берсальєр.
Тепер він міг знову рушити в дорогу,

задоволений з того, що пояснив, а не обу
рився, навіть якщо чув, як його співрозмов
ник перекидався репліками з іншими і всі 
вкупі сміялися.

— Ч-ш-ш-ш! Ч-ш-ш-ш! — розлягалося 
щораз густіше сичання невидимців, що ви
глядали по обидва боки вулиці!

— А що то за один? — запитав хтось.— 
Мальтієць?3 Мальти?

Але він тепер знав, чого вони хочуть, міг 
на них уже не зважати, а лише прагнув хут
чій видобутися з цієї набридливої веремії, 
звернути зараз же за парком у темні ву
лички, де нема будинків з балконами і лю
дей, що люблять сунути свого носа в чуже 
просо. Розпочав знову хвацько насвистува
ти пісеньку про гарібальдійку. А чого б йо
му не заспівати? Співаючи дійшов до парку, 
співаючи подався вздовж парку під сичан
ня, що, здавалося, злітало з дерев, наче від 
птахів, збуджених вранішньою прохолодою, 
і готових випурхнути з своїх гнізд, тільки-но 
розвидниться.

X X X V II
А коли згасли ліхтарі всі водночас аж 

до кінця вулиці, — то виявилося, що небо 
вже не чорне. Навіть вулиця між високими 
мурами здавалася блакитною. Разом зі зву
ками — співом далеких півнів і ще дальшим 
торохкотінням возів — з'явилися тіні людей, 
що йшли, несучи на головах іскрини метале
вого блиску.

Берсальєр надибав гурт з п'ятьох чи ші
стьох чоловіків із чорним кучерявим волос
сям, з блискучими очима на чорному виду, 
і по збляклому лахміттю, пожмаканих каш
кетах упізнав крикунів з поїзда, що якимось 
дивом обернулися на тихих і мовчазних, як 
примари. Минаючи його, вони тільки зирка
ли і навіть не тупотіли своїми босими або 
завинутими в онучі ногами. Крилаті полотна 
кіс за плечима чоловіків мерехтіли відби
тим світлом у такт ходи.

Останній з гурту швидким рухом помахав 
косою, наче вітався; рух той повторили 
дальші гурти. Оклики з балкона вже за
мовкли, знаки, котрі подавали чоловіки, хоч 
і трохи таємничі, були звичні для сіцілійців, 
і наш берсальєр уже не вважав за потрібне 
звертати у завулки. Він далі чимчикував ву
лицею і робив заперечливі жести; це пока
зувало, що помахи косарів приховують у 
собі щось глузливе.

Стосувалося воно його солдатського ста
новища? Жести з віконець поїзда на станції 
Рагуза були майже такі самі. У кожному 
разі вони його тепер не бентежили, він від
повідав їм тим же, але щоразу рідше, не
дбаліше, аж нарешті вернувся до пісеньки 
про гарібальдійку.

Берсальєр підсвистував собі, байдужісінь
кий до прицмоктувань, що долітали з гурту 
женців.

— Мммм,— долинало звідти.
— Пррр,— чув знову.
На чвиркання слиною, що досягнула його, 

він змінив одну ноту свисту і теж чвиркнув. 
Хтось зареготав, а зі сходів церкви, де на
завжди загніздився жебрак Ромер, залунав 
крик:

— Ого-го!
Чи він звертався до берсальєра? Щось по

казував. Але що й кому? Берсальєр не пі
шов темним заулком, що притикався до ву
лиці неподалік од церкви. Він уже хотів 
був туди звернути, але зненацька той крик, 
підхоплений силою-силенною голосів, від
бився десь далеко луною. Берсальєр жва
вою ходою подався вперед, все ще насвис
туючи пісеньку про гарібальдійку, і опинив
ся перед Ромео, що позирав на нього круг
лими очима з-під пом'ятих крисів стіжкува
того бриля.
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X X X V III
%

В порожевілому світлі берсальєр побачив 
на обох пішоходах від церкви до майдану 
невеличкі юрби чоловіків з чорними облич
чями і руками в кишенях. Що то женці, ко
чові хлопи, можна було здогадатися по тих 
чудернацьких шатах, що їх осілі селяни не 
дозволяють собі одягати; по строкатих жі
ночих кофточках і спідницях; по трикутних 
і круглих викотах на вбранні, що мали пра
вити за оздобу; по торочках і кісках спле
теного рам'я на рукавах, на грудях і на шта
нях; по золотистих шнурочках, що ними де
хто зв'язував на потилиці одвіку не стриже
не кучеряве, волосся; по золотих кульчиках, 
що їх дехто носив на вухах так гордо, як і 
довгі вуса.

Мандруючи завше великими громадами— 
на сівбу, полоття, жнива чи збирання бавов
ни,— вони й гадки не мали, що всюди, куди 
потрапляли, скидаються на жебраків, так як 
Ромео, котрому вже давно стало байдуже, 
яке враження він справляє на своїх ближ
ніх. Щоразу, як Ромео або носій Леонардо, 
перевдягшись в інше лахміття, наражалися 
на дошкульні слова, то цих людей, що по 
три—чотири рази на рік переповнювали ву
лиці міста, людей, прикрашених страусовим 
пір'ям, . карабінерським плюмажем, кін
ською збруєю і балабончиками, а навіть з 
червоними шапочками каноніків на голові, 
називано тільки женцями, полільниками, або 
по-простому (хоч походили вони з гірської 
північної частини Сіцілії) калабрійцями.

Якщо наш берсальєр мав нагоду поміти
ти, що всі вони здебільшого подібні до Ро
мео, то це завдяки тому порозумінню, кот
ре, як він завважив, установилося між Ро
мео і ними, чи радже між Ромео і купка
ми людей. Запхавши руки в кишені, вони 
вешталися по пішоходах, поки, серед безна
станного голуб'ячого пурхання, знизу, від 
чорного й гамірного майдану, надходили 
все нові ряди людей з піднятими над голо  ̂
вою косами.

За кожною купкою людей під муром ле
жали сакви, казанки й коси. Сакви були з 
шорсткого рядна, ковдри в червоних і чор
них, червоних і жовтих, червоних і брунат
них басаманах, казанки, закіптюжені зверху, 
блищали вичищеною міддю всередині, по
лотна спертих на мур кіс лежали на землі. 
Берсальєр мимохідь уздрів, як один чоловік 
спонукував іншого відійти від куп манаття, 
між якими той сидів навпочіпки. Ця сценка 
відбувалася саме перед церквою, поблизу 
готелю, ще зачиненого, куди Ромео коли- 
не-коли наймався чистити взуття І прати. Та 
цієї миті знову пролунав вигук Ромео.

Це не було террановезьке «ого-го», а йо

го північно-сіцілійський варіант «ого-гей»; 
бриніло в ньому верховинське завзяття, хо
ча зміст був той самий: «Ось і він!»; у кож
ному разі оклик цей лунав надто глузливо, і 
берсальєр, умить обернувшись, побачив 
збуряковіле, як в індика, лице Ромео.

Проходячи мимо, зустрівся поглядом з 
Ромео, що витріщився на нього, прикусив
ши у широкому, від вуха до вуха, роті по
таємну зловтіху.

— Це ти на мене гостриш зуби? — запи
тав берсальєр, не спиняючись. А помітивши 
збудження, що його викликав поміж жен
цями добре знайомий вигук, докинув че
рез плече: — Може, і тебе колись заберуть 
до війська... На це нема мудрого.

Почув за плечима пташиний регіт Ромео— 
щось схоже на «ке-ке-ке! ке-ке-ке!», і, зно
ву обернувшись, побачив, як той, вимахую
чи руками, гопцює на сідницях, регоче, по
казує на нього пальцем і вигукує, що тут 
тобі, мовляв, буде непереливки. І враз сол
дат завважив, що його обступили чорні ли
ця женців.

На тих лицях не відбивалось ні усміху, ні 
глузування. То були обличчя людей похму
рих, запеклих, ба навіть знуджених тою за
пеклістю.

*— То це ти був? — спитав високий чоло
в'яга, уп'явшись гострими очима в берсальє- 
ра.

— Авжеж! — вигукнув жебрак Ромео зі 
східців, звівшись на ноги.—-Певне, що він. 
А хто б іще міг бути? Навкруги іншого сол
дата годі й пошукати. Я його впізнав, сама 
гарібальдійка мені про нього казала, та й 
він може підтвердити.

— Нехай скаже! — загукали женці.— Не
хай скаже!

Від майдану, торуючи собі дорогу крізь 
голубину зграю, що сполохано лопотіла 
крильми, клусом спішив верхівець. Берсаль
єр стежив за ним так, наче той їде йому на 
порятунок. Той вершник — підстаркуватий 
вже чоловік, один з найшанованіших у Тер- 
ранові управителів великих маєтків — був 
одягнутий в оксамитову мисливську куртку, 
мав білі зуби, ладівницю і карабін за пле
чима, звернутий прикладом догори.

— Джовінаццо! — гукнув вершник.
Він перебіг поглядом юрбу, стиснуту до

вкола берсальєра; під'їхав ближче і спинив 
слухняного коня з мулячими вухами тільки 
тоді, коли гурт наполовину розступився,

— Ну то як? — мовив, звертаючись до 
високого женця, котрий причепився до на
шого берсальєра.— Ну, згоджуєшся йти до
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Сеттефаріне чи ні? Якщо ні, то є ще Понте- 
Оліво для твоєї ватаги, а друга ватага піде 
до Спараконя, Але зваж на те, що незаба
ром п’ята. Ти сам домовишся з ватажком 
другої бригади?

Джовінаццо все ще тримав берсальєра за 
барки.

— Не буду я ні з ким домовлятися,— 
відповів.

— Тоді ходи зі своїми до Сеттефаріне...
— Я вже казав, що не піду.
— Хіба я не плачу тобі, як гарібальдій- 

ка? — спитав вершник. — Вона платить що
денно по лірі на чоловіка, і ми також плати
мо по лірі.

— Тут не йдеться про платню,— втрутив
ся щуплий чоловічок, що стояв за плечима 
Джовінаццо.— Не треба забувати й про 
харчі.

— Та що ви кажете?! — вигукнув верш
ник.— Що в тої скнари кращий харч? Вона 
дає два кіло хліба, а ми два з половиною. 
Вона дає літр вина, а ми цілий бутель.

— Але в неї,— заперечив щуплий чолові
чок,—це літр чистого вина, і на ньому мож
на якось перетягти, а хто дає цілий бутель, 
то або дає на довший час, або те вино — 
самий оцет з водою...

— Оце новина! — перебив його верш
ник.— Кожний знає, що відколи світ світом 
женцям дають вино на довший час, бо воно 
має вгамовувати спрагу, а не п'янити. Якщо 
вже мова звернула на воду і оцет, то я га
даю, що той чистий літр гарібальдійки — 
чистий оцет. Ви і таке вип'єте, сп'янієте, зас
нете і дістанете сонячний удар.

Він говорив з роздратованою поблажли
вістю і замість дивитися на тих, до кого 
звертався, втупив очі у берсальєра.

«Що тут діється?» — питав сам себе бер- 
сальєр. Він бачив, що управитель не зводить 
з нього пильного погляду, і, мабуть, по
боювався, що оця зустріч з женцями заведе 
його в тарапату.

Берсальєр випручався од Джовінаццо і 
навіть відступив набік. Джовінаццо, знявши 
вгору руки, разом з іншими женцями кри
ком і жестами висловлював незгоду з верш
ником.

— Як то? — кричав Джовінаццо.
— Як то так? — кричали інші.
Верхівець, не відриваючи очей від бер

сальєра, сказав, що він не хоче тут спереча
тися, а тим паче умовляти; що на майдані 
не бракує людей, мовляв, ще працьовиті
ших за них, що він згаяв багато часу і 
від'їжджає. Берсальєр відчув, що той відвів 
погляд убік; саме тоді один з женців звер
нувся до вершника, кажучи, що не треба 
так гарячкувати, бо якщо Джовінаццо, мов
ляв, не згоден, то їх восьмеро піде.

— Що таке? — заволав Джовінаццо. І за

ходився перепитувати женців одного по од
ному, чи справді вони на таке згодяться, 
коли відомо, що гарібальдійка дасть цього 
року по двадцять два сольдо. Але управи
тель відповів, що його пропозиція стосу
валася тільки Джовінаццо, що тільки його 
ватазі кладе одну ліру на чоловіка, а от 
іншим, таким, як у ватазі Треместьєрі, мо
же дати лише по вісімнадцять сольдо.

Зчинилася буча. Люди з ватаги Треместьє
рі хотіли знати, чим вони гірші за людей 
Джовінаццо. Люди з гурту Джовінаццо бу
ли певні своєї переваги над людьми Тре
местьєрі, глузували з них, що ті аж зубами 
скреготали та лаялися. Але люди Джовінац
цо пускали повз вуха ті слова, що лилися на 
них потоком,— вони були задоволені. І Джо
вінаццо лише повторив, що люди Треме
стьєрі мають те, чого заслужили.

XL
Ромео сміявся, сидячи вгорі на сходах.
Регочучи, втішався видовиськом, мету

шився, радісно вимахував руками, коли з 
майдану долинуло п'ятикратне бамкання 
дзвона разом з лопотом сполоханої зграї 
голубів. З утіхою завважив, що верхівець 
від'їжджає. А потім він попередив криком, 
що й солдат теж хоче п'ятами накивати.

Берсальєра притьмом схоплено за рукав і 
відведено до гурту женців. Джовінаццова 
ватага тепер тільки того і жадала, аби по
глузувати.

— Чого ви хочете від мене? — спитав 
берсальєр.

Женці штурхалися ліктями, перезиралися, 
перепитували один одного, чого вони хо
чуть від цього солдата.

— Чого ми хочемо від нього?
— Чогось, напевно, хочемо!..
— Та чого?
Один чоловік, з головою, пов'язаною чер

воною хустиною в білі цяточки, взявся за
питувати, що робить звичайно солдат.

— Миє підлогу.
— Чистить нужники.
— Шарує казани.
Інші відповідали, що солдат ходить у по

хід, носить торбу за плечима, а він усе по
вторював своє запитання. Ромео, зіп'явшись 
на останні східці, рвав кишки зі сміху.

— їсть погано,— хтось відповів згодом.
— Спить межи бруду,— додав інший.
Жнець з пов'язаною головою вже не го

ворив, а тільки помахом руки домагався 
відповіді од своїх товаришів. Тепер тільки 
й було чути: «їсть погано», «Спить межи 
бруду». В них пробивалася мелодія, слова
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набирали ритму, і нарешті юрба загула 
хором.

Берсальєрові^здалося, що він опинився у 
стовпищі обшарпанців з верескливого поїз
да, зустрівся з шибениками, з гальмовим і 
двома залізничниками, котрі хотіли висади
ти його в Доннафугаті; але жнець у хусти
ні звертався вже до нього, щоб і він одпо- 
вів на його запитання.

— Єге ж, це правда,— відповів солдат.— 
Йде солдат на війну нелюбу... Спить межи 
бруду...

— А ти б хотів,— закричав той,— щоб ми 
носили твої валізки?!

Зчинила галас також і ватага Треместьєрі.
— Чи ти ба, яке велике цабе?
■— Хоч би тобі генерал!
— Хоч би тобі сержант!
— А то простий солдат...
— А ми мали б солдатові носити валізи?
Берсальєр. силкувався пояснити, що йде

ться не про його валізи, хотів розповісти 
все, як було, але даремно — женці заглу
шили верещанням його голос, штурхали з 
усіх боків, а Ромео, почервонівши, як ва
рений рак, вигукував:

— Я!.. Я!.. Я!..
Посеред сходів, нижче від Ромео, але над 

юрбою женців, показав свого щурячого 
писка нічний сторож Таланте — худорлявий, 
довгий і такий зморщений та сивий, що під 
свої п'ятдесят років здавався дідом. У його 
подобі було щось від хитрого гнома, при
мітне тільки у дуже старих людей. Нашому 
берсальєрові він нагадував стариганя з пра
порцем під пахвою, що трапився йому на 
станції Рагуза. Отож, домагаючись, щоб йо
го вислухали, берсальєр жестами звертав
ся до нього.

Він усе говорив і говорив, замовкав на 
мить, ніби збагнувши, що його ніхто не слу
хає, відтак починав знову. Так само, зреш
тою, поводилися і женці; п'ятеро чи шесте
ро жадали притягти старого Таланте у свід
ки, потім їх стало семеро, восьмеро, дев'я
теро, і всі вони, убагнувши, що їх не чути, 
замовкали, а потім ще голосніше починали 
кричати. Старий поглядав на берсальєра і 
похитував головою, позирав на женців і тряс 
головою, але, здавалося, він має щось на 
думці. З лиця йому не сходила лукава по
смішка.

— А ти не ображайся,— промовив нареш
ті до берсальєра.

Джовінаццо і жнець у червоній хустці 
щось розповідали один одному на вухо і 
глузливо реготали, а старигань запевнював 
берсальєра, що, власне, вони не на нього 
мають зуба.

— Все через ту гарібальдійку— вона їх 
більше не хоче,— казав старий.

Кривився, морщив лице у зловтішній гри

масі і казав, що, мовляв, треба поставити 
себе в їхнє становище й пожаліти їх. Бо во
ни завсіди приїжджали на жнива до гарі- 
бальдійки, приїхали до неї й цього року, та 
раптом опинилися на слизькому.

— Ти мене розумієш? Опинилися на слизь
кому... Зосталися без роботи.

Х і і і
— Як кажеш? — питав берсальєр.
Він недочув. Але з-за спини стариганя 

пролунав голос Ромео.
— А хто винен,— кричав він,— що вони 

зосталися без роботи? Хто винен, що гарі- 
бальдійка їх більше не хоче? Чия то вина, 
що вони її розлютили? Хто винен, що вони 
мусили сказати їй «ні»? Все через те, що 
вони не хотіли бути гіршими за цього сол- 
дата-голодраба, не хотіли принижуватися 
перед ним і нести його валізи! Тепер, га
даю, видно, чия вина. Чия? Чия? Нічия ж бо, 
якщо не солдатова...

Миршавий старигань, усміхаючись, похи
тував головою.

— Та йдеться зараз не про те,— промо
вив він,— І не про те, що вони почувають 
образу. їх зараз обходить тільки те, що зо
ни зосталися без роботи. То ж треба мати 
терпець і треба їх пожаліти.

Старий обернувся до берсальєра, що йо
го недочував, і радив не ображатися, а Ро
мео з-за спини передражнював його писк
лявим голосом.

— Пожаліти?! — репетував він.— Та це 
вони його жаліють!

Тим часом женці, регочучи і зчинивши 
гармидер, вирішили втяти штуку над бер- 
сальєром.

— Посолімо його!
Обдумали всю справу, пошепталися, а 

Джовінаццо і жнець у червоній хустині ки
нули голосно гасло, і весь натовп завищав.

— Посолімо! Посолімо!
Схопили берсальєра. Мали намір звалити 

його на землю, міцненько притримати, роз
стебнути йому штани і на знак презирства 
його грішне тіло натерти сіллю й закаляти 
грязюкою.

Берсальєр скажено пручався.
— Його вже солять! — вигукнув Ромео. 

Він так метушився, наслідуючи по-блазен- 
ському солдатове шарпання й борсання, що 
лахміття на ньому настовбурчилося, мов 
пір'я.

— Ну, що скажеш? .— питав миршавого 
сторожа.— Гадаєш, що він і далі не обража
тиметься?

Старий тільки похитав головою. Певна 
річ, він не схвалював того, що бачив, але
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казав, що нічого страшного тут нема, і те 
саме промовляли його мляві жести.

Але женці не мали напохваті ні солі, ні 
грязюки. Обмацували кишені. Заохочували 
один одного принести з найближчого за
вулка жменю болота, хтось гайнув до тор- 
бів, а тим часом чоловік у червоній хустині 
висловив нову пропозицію:

— Нехай нам носить торби!
Всі визнали цю думку за найкращу і най- 

слушнішу.
— Нехай нам носить торби! Нехай нам 

носить торби!
Лише Ромео був проти. Кричав, що це 

дурниця, що йому це не подобається, що 
сильнішої зневаги, в ніж «соління», годі й 
шукати.

— Принаймні, наперед його посоліть!
Та женці тягли вже солдата через вулицю 

до торбів. Чоловік у червоній хустині вів за 
собою увесь натовп і вимахував руками, як 
диригент.

— Що робить солдат? — запитував.
— Носить торби,— відповідав натовп.
Голоси залунали в такій мелодії, як і не

давно.
— Що робить солдат?
— Ходить на війну.
— Що робить солдат?
— Спить межи бруду.
— Що робить солдат?
— Носить торби! Носить торби!
Остання відповідь, громом прогримівши,

загубилася в реготі, а відтак пригасла, зі
йшла на шепіт. Наближався кінь, було чути 
цокіт копид, і юрба завмерла посеред ву
лиці.

ХІІІІ
Берсальєр і собі обернувся. Несподівано 

його відпустили, він стрепенувся і заходився 
чистити свій одяг. Уздрів чорнобілого коня, 
що хилитав головою над юрбою женців; з 
масті той кінь скидався на бульдога старої 
пані. Цієї ж миті почув знайомий голос і 
одразу побачив бульдога, що мчав йому 
назустріч, а на коні — стару пані.

— Ніколи б не подумала,-— гукала вона,— 
що о пів на шосту ви ще будете тут! Джо- 
вінаццо, яка наша угода? Від світання до 
смеркання... Сьогодні ввечері покинеш ро
боту, як тільки-но сонце зайде, і в такий 
пізній час ти ще не в Бруці, не берешся до 
роботи. Може б, ти хотів розпочинати жни
ва, коли адвокати йдуть до суду?

Джовінаццо, з кашкетом у руці, повторю
вав: «Отже...» Треместьєрі робив те саме. 
Тримав коня за морду і проказував: «От
же»...

Вони, напевне, хотіли сказати, що «отже» 
їх не звільнено, що зрозуміли її неправиль
но, або вона неточно висловилася, або пе
ремінила думку в останню хвилину. Але 
тільки ззиралися і повторювали «отже».

— Отже що? — гукала синьйора.— Я ба
чила з вікна, хто проходив, а хто ні. Мар- 
цапане проходив, Дарданелло проходив, а 
ви ні. ! я мусила прийти сюди й подивити
ся, що сталося,

— Отже... — проказували, зашарівшись, 
женці. Вже не тільки Джовінаццо й Треме
стьєрі. Ті казали щось більше:

— Отже, гарібальдійко...
— Отже, сьогодні,— вела далі стара па

ні,—не дістанете по двадцять два сольдо. 
Якщо на це пристанете, то добре, якщо ні, 
то ще краще. Як собі хочете, а я платитиму 
по одній лірі...

Женці гарячково перешіптувалися поміж 
собою, нібито вважаючи, що це несправед
ливо. Але з їхніх облич не зникало задово
лення; навпаки, можна сказати, воно става
ло виразнішим,

— Отже, гарібальдійко? — озвався Тре
местьєрі. А Джовінаццо:

— Маємо йти до Бруки?
На те знов Треместьєрі:
— Вони до Бруки, а ми?
Стара пані відповіла, що їм слід би зна

ти де, мовляв, вони не вперше в неї на жни
вах. Дарданелло коситиме, як звикле, в Мав- 
тані, Марцапане — як звикле, в Вапеланії. 
Тож нема причини, чого б їм обидвом — 
одному з тринадцятьма, другому з дев'ять
ма людьми — та не жати в Бруці, як зав
жди. А може, вони хотіли б де-інде працю
вати? Тоді треба порозумітися з тими двома 
й помінятися,

— А скільки платиш людям Марцапа- 
ие? — запитав жнець у червоній хустині.

Стара пані сказала, що бачила з вікна, 
як ті йшли на роботу о пів на п'яту. Тому з 
ними дотримає угоду, так само як із Дар
данелло. Дасть їм по двадцять два сольдо.

— А чого нам ні? — спитав жнець.— А 
чого нам тільки по лірі?

Тут з грудей женців вирвався крик, чи то 
питання, чи то протесту, тихий, наче для го
диться, для ритуалу.

— Скільки разів треба вам повторюва
ти?! —■ гукнула стара пані.— Якби я бачила 
з вікна, що ви пішли на роботу о пів на п'я
ту, і вам дала б по двадцять два сольдо і не 
мусила б сюди приходити. Сиділа 6 собі 
вдома і відпочивала б з дороги.

Женці мимрили «егеж», «справді», але, 
видно, хотіли сказати щось інше, бо один з 
них зважився промовити:

— Але ж, гарібальдійко...
Він запнувся, побачивши, що товариші 

зиркають на нього сердито. Його штурха-
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ли ліктями, наступали на ноги, і він посту
пився перед женцем у червоній хустині.

— А завтра нам дасиш двадцять два 
сольді,— озвався той.— Принаймні від завт
ра?

— Послухайте,— відповіла на те гарібаль- 
дійка.— Ідіть, працюйте якнайкраще, я вве
чері прийду й подивлюся...

— Ох, га-рі-баль-дій-ко...— в лад про
скандували женці.

— І коли з того, що побачу...— провадила 
далі гарібальдійка.

— Ох, га-рі-баль-дій-ко...
— Буду задоволена...
— Ох, га-рі-баль-дій-ко...
Женці не заглушали ЇЇ голосу вигуками, а, 

обхопивши один одного руками за шию, 
ритмічно хитали головами і повільно, по 
складах, гуртом скандували «ох, гарібаль- 
дійко».

XL III
Знову зацокотіли по бруку копита. Оточе

на женцями, що все ще коливалися й при
співували, стара пані рушила конем до май
дану. Вона,— ота жінка в незграбній чолові
чій одежі, під капелюшком з довгим сер
панком, з обвислими щоками, з синцями 
втоми під очима, розкуйовджена, неохайна, 
хоч і з намистом на шиї,—справді була ста
ра, але водночас у її подобі прозирала шля
хетність саме тому, що жінка примирилася 
зі своєю старістю, не відкинулася від неї, не 
силкувалася зберегти те, що дає тільки мо
лодість, і не стояла осторонь життєвих 
справ.

Вона кликнула Дон Карлоса, засвистіла, 
розглядаючись за ним довкола, аж поки не 
помітила його поряд з берсальєром, що 
йшов слідом за натовпом.

— Гей, Фортунато! — гукнула до бер- 
сальєра.

Очі його засяяли. Під сірим серпанком 
вона видавалася не менш звабливою, ніж 
юна дівчина, і тільки завдяки своїй старості, 
а не залишкам молодості.

У світлі ясного дня вона була старішою, 
ніж уявляв собі берсальєр уночі під час 
мандрівки. Та в старості вона була така жва
ва й бадьора, як і дівчина, що, скажімо, 
йде до шлюбу.

— Тепер ти переконався,— гукала до ньо
го,— що таки маю карету?

І засміялася. Бо якщо вона має коня, то 
чого б йому сумніватися, що має й карету?

— До речі, пришлю її по тебе,— доки
нула.— Я обіцяла, що тебе вщасливлю, і так 
воно буде...

Востаннє вона обернулася в сідлі, щоб за
питати, де ж це він мешкає. Та кінь уже біг 
клусом, женці один по одному зоставалися 
позаду, і берсальєра тепер цікавило тільки 
те, щоб перейти вулицю.

Він приспішив ходу. Квапився щораз біль
ше, вже майже біг, і за хвилину опинився на 
майдані поміж людьми, котрі, стоячи або 
сидячи верхи на конях, про щось гомоніли. 
Від сірого собору; що виблискував на сонці 
банею, линув подвійний бамкіт дзвону — 
довгий, короткий, довгий, короткий,— скли
каючи людей на утреню. За кожними двома 
ударами дзвону з дзвіниці, з карнизів, з-по
між колон, ба навіть зі сходів зривалися 
зграї голубів; вони злітали вгору, падали до
низу, піднімалися знову і верталися назад 
на свої місця; здавалося, ніби то вони ви
дзвонюють усередині дзвону або наче той 
глибокий звук вилітає з Їхніх грудей щора
зу, як вони знімаються' догори.

Берсальєр звернув у вулицю, що вела до 
моря. Вулиця була спадиста, берсальєр ішов 
униз, разом з ним спускалося і гудіння 
дзвону, а на видноколі, за терасами на уз
бережжі показалося море. Понад терасами, 
виграваючи в сонячному блиску, вслід за 
якоюсь старою голубкою-баламуткою круж
ляла зграйка голубів — самців та самиць,— 
і берсальєр уголос заспівав те, про що пер
ше мугикав, заспівав про «любу лиходійку», 
про «гарібальдійку»:

Ти — зірка в небі,
Наша, солдатська...

З італійської переклав Іван ДЗЮБ

ШМШ
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ч

Малюнки О. Л а р и н а

МОЯ МАТИ 
РОБИТЬ УКОЛИ

Пополудні знадвору почулося жалібне 
мекання, воно не стихало, а повнилося, ста
ло музикою: то грала коза.

— Починається пора дев'ятиденних моли
тов,— мовила моя мати. Потім додала: — 
Мені треба йти на обхід.

Вона сіла на стілець, щоб перевзутися, ски
нула чоловічі шкарбуни і натягла на ноги 
високі жіночі черевики, що стояли під сто
лом.

— На обхід? Який обхід? — запитав я.
— Ти підеш зі мною,— відповіла мати.
Вона підвелась, і у високих жіночих че

ревиках ніби стала ще вища і якась хистка, 
і пройшла до кімнати перевдягтися для ву
лиці, і звідти балакала зі мною під спів во
линки. Сказала, що береться робити уколи. 
Від батька годі було чогось чекати, казала 
мати, отже вона взялася сама заробляти на 
прожиття — буде робити уколи.

Одягнена в чорне пальто, з великою сум
кою в руках, майже такою самою, як у аку
шерки, вона вивела мене на холодне сонце, 
і моя мандрівка по Сіцілії почалася знову.

Ми пройшли за будинок вниз вулицею і, 
минувши мури з городами, підійшли до яки
хось дверей і постукали. Двері відчинились.

Всередині було темно, і я не бачив, хто 
відчиняв нам двері. Вікна не було; було 
тільки над дверима малесеньке віконечко з 
тьмяною шибкою, і я нічого не бачив, не 
бачив навіть своєї матері.

Проте я чув, як вона говорить.
— Зі мною син,— сказала вона. Потім за

питала:-— Як себе почуває ваш чоловік?
— Як завжди, Кончеціоне,— відповів жі

ночий голос.
Потім той самий голос вигукнув:
— Який у вас великий син!
З глибини почувся чоловічий голос:
— Я осьде, в ліжкові, Кончеціоне.— Го

лос лунав, як із підземелля: — Це ваш син, 
га?

■— Це Сільвестро,— відповіла мати.
Усі три голоси лунали далеко від мене, і 

це були голоси невидимих створінь. Гово
рили вони і про мене.

— Ваш син виріс такий великий, як і ви,— 
чувся жіночий голос.

Вони бачили мене і були невидимі: вони 
були як привиди. І, наче привид, робила 
уколи мати в темряві, балакаючи про ефір 
і шприц.

— Вам треба. їсти*— сказала мати.— Чим
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більше їстимете, тим швидше видужаєте. 
Що ви їли сьогодні?

— Я з'їв цибулину,— відповів чоловічий 
голос.

— То була добра цибулина,— чується жі
ночий голос.— Я її спекла в попелі.

— Гаразд, — каже мати,—але йому треба 
дати ще яйце.

— Я дам у неділю,— відповідає жіночий 
голос.

А моя мати каже:
— Гаразд.— Із темної глибини вона кри

чить мені: — Зараз ідемо, Сільвестро!
Я гладив рукою тепле козяче хутро попе

ред себе. Ступив кілька кроків уперед не
рівною долівкою, мацаючи руками, налапав 
теплу шкуру і зупинився в холодній темряві, 
гріючи руки в живому хутрі.

— Зараз ідемо,— повторювала мати.
Та чоловічий голос із глибини затримав 

ЇЇ на хвилину.
— Скільки треба ще зробити уколів?
— Чим більше зробите, тим певніше ви

дужаєте,— відповіла мати.
— У мене є ще на п'ять уколів.
Жіночий голос додає:
— Думаєте, від п'яти уколів він одужає?
— Усе може бути,— відповіла мати.
Потім відчиняються двері, і я бачу мою

матір із акушерською сумкою в руці.

СІЦІЛІЯ 
СКЕЛЯСТИХ ГІР

Ми вийшли І поміж мурами городів спу
стилися до іншого житла, де чекали на ма
тір. Ця вулиця йшла нижче першої. Перед 
нами були простори долйни, гора, наїжаче
на снігом; по один бік стояли будиночки, 
що своїми городами тяглися до неба і да
лекої гори; по другий бік, на пишному, хоч 
і зубожілому сонці, були переходи, вибиті 
в скелі під халупами та городами над ними. 
Городики були мізерні; згори вони скидали
ся на миски з зеленню, розставлені поміж 
дахами; вулицями ходили ліниві на сонці 
кози; в холодному повітрі чулися звуки во
линки і дзеленчання дзвоників на козах — 
це була маленька перелюднена Сіцілія, з 
глодом і черепицею, з норами в скелях, 
чорною землею, козами і музикою воли
нок, що лунала далеко над нами й ставала 
десь там, угорі, хмарою або снігом.

Я запитав у матері:
— Чим він слабує, цей чоловік?
— Як і інші,— відповіла мати.— Хто—*тро- 

хи на малярію, хто — на сухоти.

Хвилини за дві мати постукала ще в одні 
двері, і я знову опинився в темряві на виби

тій долівці, що пахла занедбаною крини
цею.

ЛЮДИ, 
ЯКИХ Я НЕ БАЧУ

— Зі мною син,— знову каже мати.
І знову я чую, але не бачу, як балакають 

про мене люди; серед голосів, що долина
ють до мене, чується кволий дитячий голо
сок.

— Ви маєте слоїки? — питає моя мати.
— Маємо,— відповідає чоловічий голос.
Інші голоси говорять разом:
— Запали світло, Тёрезо.
— Візьми соломи.
Чоловічий голос розмовляє з дитячим. Це 

був голос чоловіка, який тримав на руках 
однорічну або дворічну дитину. Моя мати 
говорить щось про уколи, а чоловік відпо
відає їй, чимось шарудить, відкриваючи 
скриньку, і знову озивається високий голо
сок дитини в нього на руках.

Потім у похмурій глибині криниці спа
лахує світло сірника, і в цю мить я бачу 
руки матері, чую, як вона запитує:

— Ну, то як? — Двічі або тричі запитує:— 
Ну, то як воно? Як ідеться?

І чоловічий голос говорить ще голосніше 
за неї:

— Кончеціоне питає, як тобі йдеться.
— Га? — чується тоді відповідь.
А моя мати питає:
— Що ви давали їй сьогодні їсти?
— Ми дамо їй сьогодні ввечері цико

рій,— відповідає чоловічий голос.
Потім почулося запитання, скільки ще тре

ба зробити уколів, і, залишивши ці приви
ди, ми йдемо, а мати каже, що краще, коли 
хворіє жінка, ніж чоловік, бо коли хворіє 
жінка, це нічого, а от коли занедужав чоло
вік, тоді спускайсь на дно...

— Як спускайсь на дно? — спитав я.
—  Тоді не буде чого їсти ні зимою, ні 

літом,— сказала мати.
І провадила далі, мовляв, жінки ніколи не 

знають, що робити, коли заслабне чоловік; 
вони навіть не втямлять зібрати цикорій у 
долині, не кажучи вже про те, щоб назбира
ти равликів на вересовому пустищі; вони 
нічого не вміють, хіба що спати з чоло
віком.

Музика кози чулася десь далеко, на вер
шині, у хмарах чи з-за снігу, з глибини до
лини долинав гуркіт потоку.

Ми заходимо в морок, де когось розди
рає кашель. Було темно й димно; одначе 
невидимі голоси говорили спокійно, як і у 
інших житлах. Навіть голос моєї матері не 
змінився від диму.
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— Зі мною син,— мовила вона.
Вона казала je  ж саме, що й у інших міс

цях; розповідала про мене, потім говорила 
про слоїки та шприц; якоїсь миті у неї в 
руці спалахнув сірник. Коли світло згасло, 
вона запитала:

— Ну, як ідеться?
— Ет...— почулось у відповідь:
А мати питає:
— Що ви дали їй їсти?
— Зараз будемо їсти,— відповів хтось.
— Саме готуємо.
Чутно було багато голосів.
Потім ми знову вийшли, і тепер мати ска

зала все навпаки, ніж минулого разу. Вона 
сказала, що горе там, де слабує жінка, ма
ти. Краще, коли хворіє чоловік, сказала. 
Скільки чоловіків взимку не працюють, во
ни не здатні ні на що, а от коли заслабне 
жінка, тоді спускайсь на дно... Бо жінка 
завжди може піти в долину збирати цико
рій або шукати равликів на вересовому пу
стищі. Це ж на жінці, на матері тримається 
дім.

І знову ааи увійшли в морок, і знову моя 
мати зробилася невидимою і говорила не
видимою.

«ХТО НА СУХОТИ, хто 
ТРОХИ НА МАЛЯРІЮ»

Мати сказала про мене:
— Зі мною сині
Потім говорила про слоїки та шприц і 

робила уколи при полум'ї сірника, що освіт
лював на мить її руки. Потім запитувала, чи 
їв хворий, і у відповідь чулося, що хворий 
їстиме сьогодні увечері або завтра. Коли ми 
виходили, мати оберталась до мене і казала 
все навпаки, ніж раніше: коли заслабне чо
ловік, тоді спускайсь на дно...

Ще нижче спускалися ми чорним ровом 
вулиці, тепер зовсім далекі від сонця, від 
дзеленчання дзвоників на козах і гуркоту 
потоку; тут було холодно, ми входили в тем
ні халупи, де пахло криницею, в морок і за
пах мороку або морок і дим, і мати говори
ла про мене, про слоїки Г шприц, розпиту
вала, чи їв хворий, і скрізь, коли вона вихо
дила, занепокоєний голос питав, скільки ще 
треба зробити уколів, щоб видужати, і чи 
треба їх робити більше п'яти, семи чи де
сяти.

Отак мандрували ми маленькою пере- 
людненою Сіцілією; поміж глодом, чере
пицею і шумом потоку там, надворі; з при
видами всередині — у холоді й мороці; зі 
мною моя мати, це дивне створіння, яке 
неначе при світлі живе зі мною, а у тем
ряві— з іншими, вона, здавалось, ніколи не 
ніяковіла, а я, навпаки, ніяковів щоразу,

як заходив у чужий дім і виходив з нього.
Щоразу, виходячи, мати казала все навпа

ки, ніж раніше. То вона казала, що коли 
хворіє чоловік, тоді спускайсь на дно. То 
казала, що коли хворіє жінка, от тоді спус
кайсь на дно ..

Крім того вона казала:
— Хто на сухоти, хто трохи на малярію.
Якось вона сказала, що краще хворіти

трохи на малярію, ніж трохи на сухоти. А 
потім сказала, що краще хворіти трохи на 
сухоти, ніж трохи на малярію. Сказала:

— Коли малярія, не треба їхати до Енни 
по ліки.

Мати розповідала, як важко добиратися 
до Енни, щоб дістати безкоштовно ліки від 
сухот, треба відбути довгу подорож, витра
тити тридцять дві ліри, та ще й ризикувати, 
що тебе покладуть у лікарню. Люди, розпо
відала вона, які хоч раз побували в Енні, 
більше ніколи не хотіли туди їхати.

— А ліки проти малярії можна одержати 
в міській управі,— казала вона.

Але іншим разом вона казала:
— З сухотами треба дістатися Енни, й там 

матимеш усі потрібні ліки.
Скаржилася, що це просто біда залежати 

від міської управи і діставати там безкош
товно ліки від малярії. Управа бідна, меди
каментів має обмаль і ніколи не дає біль
ше однієї коробочки. А хіба вилікуєшся від 
малярії коробочкою?

— А от у Енні, там проти сухот можна ді
стати ліків. Там дають безкоштовно й бага
то. Від уряду дають,— казала вона.

І мати щоразу казала все навпаки, ніж ра
ніше.

ЗАПЛЮЩЕНІ ОЧІ 
НА ЗАРОСЛОМУ ОБЛИЧЧІ

Тепер ми зайшли у будинок зі світлом, не
подалік од шумливого потоку.

Це вже не був дім, вирубаний у скелі, це 
був дім мурований з каменю, він відступав 
од городу аж на край вулиці. По той бік 
його було вікно, і крізь те вікно проходило 
трохи світла.

— Добривечір, зі мною син,— мовила 
мати, заходячи.

Вона не зробилася невидимою, і я поба
чив людей, побачив усіх людей, котрих не 
міг побачити раніше. Побачив хворого у 
ліжку— чоловіка з заплющеними очима на 
зарослому обличчі; побачив п'ять чи шість 
жінок, схожих на черниць, вони сиділи біля 
ніг хворого, навколо відра, що стояло на 
долівці.

Як і скрізь, мати передусім говорила про 
мене.

— Зі мною син,—вказала вона.
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Я чув, як вона про мене говорила, бачив, 
як дивилися на мене усі після ЇЇ слів.

— У вас великий син!.— сказала одна.
— У мене всі великі, а цей найбільший,— 

відповіла мати.
Жінка запитала:
— З відкіля він приїхав?
Жінки і мати говорили про мене, і я ба

чив, що відро повне чорних равликів; вони 
брали по одному равлику і смоктали їх. Бу
ли тут жінки молоді й літні, всі вбрані в чор
не; висмоктавши слимаків, вони кидали че
репашки назад у відро.

—р Смачного вам,— сказала мати.
Вона почала говорити про слоїки та 

шприц, про ефір, розкрила свою сумку, пе
ревернула хворого і зробила йому укол.

Я бачив, що хворий зостався лежати долі
лиць.

— Ну, як вам? — спитала мати.
Чоловік не відповів, і мати ще раз запи

тала:
— Ну, як вам?
— Марна праця,— озвалася одна стара 

жінка.— Він не балакає.
— Не балакає? — здивувалась мати.
— Не балакає,— відповіла інша жінка.
П'ять жінок смоктали слимаків, сидячи в

ногах у хворого, і найстаріша голосно про
мовила:

— Відповідай, Гаетано. Це Кончеціоне.

ВІН ЛАЄТЬСЯ
Хворий через силу перевернувся на бік, 

але не відповів.
— Ну, ви бачили? Не хоче балакати,— 

звернулася до моєї матері найстаріша 
жінка.

Мати нахилилась до недужого, і я поба
чив, як вона поклала руку йому на плече.

— Що сталося, Гаетано? Чому ви не хо
чете відповідати?

Хворий повільно перевернувся на спину 
і показав своє обличчя, але знову не від
повів. І навіть не розплющив очей.

—  Марна праця, Кончеціоне, — мовила 
найстаріша жінка.— Не хоче балакати. З 
учорашнього дня не балакає.

— Він їв? — запитала мати.
Жінки показали на відро, і найстаріша від

повіла:
— Авжеж, він їв.
Тоді слабий раптом озвався: він вилаявся.
Я глянув на нього і побачив його розплю

щені очі. Він утупився в мене, роздивлявся 
мене, а я розглядав його, і дивився йому в 
очі, і була мить, ніби ми опинилися самі, 
тільки він і я, і здаваяоєц наче й хвороби

вже не було. Я не побачив, якого кольору 
в нього очі, я тільки побачив у них весь рід 
людський.

— Звідки ти приїхав? — сказав він.
— Я син Кончеціоне,— промовив я.
Хворий заплющив очі, а моя мати сказа

ла жінкам:
— Треба, щоб він повеселішав.— Потім 

мені: — Ходім, Сільвестро.
Не так давно я тяжко хворів, кілька міся

ців, і добре знав, що то значить хворіти, яке 
це велике нещастя для трудящого роду 
людського, особливо коли дома злидні, а 
людина лежить двадцять або тридцять днів 
і щодня лишається одна однісінька в ліжку, 
посеред чотирьох стін — вона і ліжко, мета
леве кухонне начиння та дерево стільця, 
столу, шафи.

Тоді у світі перестає існувати все інше і 
ти дивишся на ці речі, на меблі, але не мо
жеш із них нічого зробити, не можеш зва
рити бульйон із стільця чи шафи. А шафа ж 
така велика, що її можна було б їсти цілий 
місяць... Залишається тільки дивитись на ці 
предмети, так, ніби вони їстівні: і мабуть, 
через це діти стають небезпечними і лама
ють речі, ламають...

Найменший цілий день смокче шруб од 
стільця і репетує, коли мати намагається за
брати його. Вона — мати або жінка, або, 
зрештою, дівчина — переглядає книжки, 
щоразу бере одну й ту саму і сід&є читати. 
Минають години, вона перегортає сторінки, 
читає. І тоді хворий питає:

— Що ж ти читаєш?
Жінка не знає, що читає, але це ж усе- 

таки якась книжка,— словник або стара гра
матика. А хворий тоді каже: j

— Це ви що, культури набратися захо
тіли?

ЛЮДИНА СЕРЕД КВІТІВ
І жінка відкладає книжку, але потім по

вертається, щоб позирнути на поличку з 
книжками, хоч їх і не можна їсти, знову 
бере одну з них і цього разу виходить на 
вулицю, і якийсь час її нема дома.

— Скільки ти продала книжок? — питає 
потім хворий.

Жінка відповідає, що вона продала одну і 
продала п'ятдесят, а хворий незадоволений, 
він ніяк не може зрозуміти становища і, ле
жачи день у день у ліжку, має лише одне 
незмінне бажання. Він, очевидячки, хоче чо
гось, що криється за цією книжкою,. яка 
була його в дитинстві — він чекає трохи су-
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пу і зрештою кричить на дружину за те, що 
вона купила хліба й сиру для себе і дітей.

— Шуліки,— каже він на дітей.
Діти в школі, щодня вони дістають по та

рілці юшки. Це добрий почин — давати у 
щколі по тарілці юшки дітям тих людей, 
котрі помирають з голоду. Але мені зда
ється, що це ніби той алкоголь. Після цієї 
юшки діти повертаються додому голодні до 
нестями, вони хочуть їсти будь-що і, як ті 
дикі звірі, гризуть шруби від стільців і лад
ні б з'їсти батька з матір'ю. Якби одного дня 
хворий опинився дома сам, вони б зжерли 
його. На нічному столику, в узголов'ї хворо
го, лежать ліки. Діти повертаються з школи 
голодні, зуби нагострені голодом, вони на
ближаються до хворого, ладні б з'їсти його, 
скрадаються вовчою ступою. Та дома мати, 
і діти залишають хворого і накидаються на 
ліки.

— Шуліки,— каже хворий.
А тим часом слюсарі газопроводу від

ключають газ, електрики відрізають світло, 
і настають довгі вечори в темній кімнаті 
хворого. Тільки воду не перекрили, бо слю
сарі водогону приходять раз на шість міся
ців. Отож, немає безпосередньої небезпе
ки, що її не стане, і її п'ють досхочу, води 
п'ють більше, ніж потрібно, її кип'ятять або 
п'ють сиру.

Та є ще власниця будинку, вона прихо
дить щодня і хоче бачити «пана хворого», 
хоче бачити його особисто і, коли заходить 
і бачить його, то каже:

— Що ж, пане хворий, воно-то розкішно 
не платити за квартиру і вилежуватися... 
Пришліть хоча б дружину помити мені по
суд.
. І дружина йде до хазяйки мити посуд, ми
ти підлогу, прати білизну, бо ж за кварти
ру платити нічим; а хворий лишається лежа
ти сам один у кімнаті на довгі години, з не
змінним бажанням, що шмагає його по об
личчю, б'є, б'є. б’є його, ніби користуючись 
з його самотності.

Вертається дружина, і хворий питає, чи 
принесла вона що-небудь від хазяйки бу
динку.

— Я нічого не принесла,— каже дружина.
Вона ніколи нічого не приносить.
— То піди хоча б нарви трави, зілля!
— Де? — каже дружина.
Коли піти вулицею, можна вийти до пар

ку; на луках є трава, на деревах є листя, є 
зелень, рви траву, обламуй гілки з ялини й 
сосни, потім іди в сади і рви квіти і повер
тайся з зеленню додому, заховавши на гру
дях листя та квіти. Усе це боляче вражає 
хворого, хоч він і лежить тепер серед квітів.

— Ось,— каже дружина.— Зілля!

ХТО СМІЄТЬСЯ, 
А ХТО ПЛАЧЕ

Мені це було відомо, і навіть більше, я 
міг зрозуміти горе хворого і всіх його 
близьких з трудящого роду людського. Та й 
хіба це не відомо кожній людині? Хіба ке 
може цього зрозуміти кожна людина? Кож
на людина хворіє і знає, який чужий цей 
біль, десь усередині, і яка недолуга вона з 
цим чужим; можна це зрозуміти, ставлячи 
себе на місце хворого...

Та, мабуть, не кожна людина є людиною; 
і не кожний людський рід є людським ро
дом. Такий сумнів приходить у дощ, коли в 
тебе драні черевики, вода хлюпає в череви
ках, і нема у тебе нікого в світі, нема ніко
го в серці, нема більше особистого життя, 
і ти знаєш, що нічого в житті не зроблено, і 
нема чого більше робити, нема навіть чого 
боятися, нема чого втрачати, і тоді бачиш 
одне — світову загладу. Хто сміється, а хто 
плаче. І обоє люди; навіть той, хто смієть
ся, теж є хворий, хворий, та й сміється він 
через те, що другий плаче. Перший може 
вбивати, переслідувати, а другий в своїй 
безнадії бачить того, хто сміється, у своїх 
газетах і газетних закликах, він не йде з 
тим, хто сміється, а хіба що тільки плаче, в 
своєму неспокої, разом з іншими, хто пла
че. І ось тут не всяка людина — людина. 
Один переслідує, іншого переслідують; 
людський рід не весь є людським родом, а 
тільки та його частина, яку переслідують. 
Коли людину бити, в ній стає більше люд
ського. Отож і більше людського у хворо
го, в голодного, і більше належить до роду 
людського саме рід людський, що вмирає 
з голоду.

Я запитав у матері:
— А ти як думаєш?
— Про що? — сказала мати.
А я:
— Про всіх тих, кому ти робиш уколи.
Моя мати:
— Думаю, що вони, мабуть, не зможуть 

мені заплатити.
— Добре,— мовив я.— І все одно ти що

дня ходиш до них, робиш їм уколи і спо
діваєшся, що вони зможуть заплатити хоч 
дещицю. Але що ти думаєш про них? Як ти 
думаєш, хто вони такі?

— Я не сподіваюсь,— сказала мати.— Я 
знаю, хто зможе мені заплатити і хто не 
зможе. Я не сподіваюсь.

— Але ти все одно йдеш до всіх,— сказав 
я.— А от що ти думаєш про них?

— Ет! — вигукнула мати.— Якщо я йду 
До одного, то можу піти й до іншого,— 
сказала вона.— Хіба це клопіт?

— Але що ти думаєш про них? Як ти ду
маєш, хто вони такі?
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Мати спинилася посеред вулиці і скоса 
глянула на мене одним оком. Потім посміх
нулася й сказала:

— Які дивні запитання ти ставиш! Що я 
про них маю думати? Це бідні люди, той 
слабус трохи на сухоти, той трохи на маля
рію...

Я похитав головою. Я ставлю дивні запи
тання, моя мати відчуває це, проте не від
повідає мені якось незвичайно. А я хочу 
почути якусь незвичайну відповідь. Питаю:

— Ти коли-небудь бачила китайця?
— Авжеж,— відповіла мати.— Двох чи 

трьох... Вони приходили продавати намиста.
— Гаразд,— кажу я.— Коли ти зустрічаєш 

китайця і бачиш, що на вулиці зимно, а в 
нього нема пальта, що він у драному одязі, 
в дірявих черевиках, що ти думаєш про 
нього?

— Та нічого особливого,— відповіла ма
ти.— Я бачу багатьох інших людей тут, у 
нас, що не мають теплих пальт, що носять 
драний одяг і діряві черевики...

— Гаразд,— кажу я.— Але ж він китаєць, 
він не знає нашої мови і не може ні з ким 
побалакати, посміятися, він блукає серед 
нас зі своїм намистом, краватками, пасками, 
він блукає серед нас, і в нього нема хліба, 
нема грошей, він ніколи нічого не продає, 
в нього нема надії. Що ти думаєш про ньо
го, коли бачиш отакого бідного китайця без 
надії?

— Ет,— відповідає мати.— Я знаю бага
тьох людей у такій самій скруті у нас... Бід
ні сіцілійці без надії.

— Але бачиш,— кажу я.— Він бідний ки
таєць і перебуває в Сіцілії, а не в Китаї, він 
не може навіть побалакати з жінкою в тиху 
хвилину. А бідний сіцілієць може...

ВІН МАТИМЕ В СОБІ 
БІЛЬШЕ ЛЮДСЬКОГО

— Чому це бідний китаєць не може? — 
запитала мати.

— Ну, добре,— кажу я.— Може, але уяви 
собі, що жінка нічого не дасть бідному пе
рехожому, якщо він китаєць, а не сіцілієць.

Мати насупила брови.
— Не знаю,— мовила вона.
— От бачиш,— гукнув я.
Мати розгнівалась.
— До дідька твого китайця! — сказала 

вона.
А я гукнув:
— От бачиш! Він бідніший за всіх бід

них, а ти його посилаєш до дідька. А коли 
ти його посилаєш до дідька і думаєш, що 
він найбідніший у всьому світі, без надії, та 
ще й посланий до дідька, хіба тобі не зда

ється, що він має більше людського, ніж 
інші люди?

Мати все ще сердито дивилася на мене.
— Він? — сказала мати.
— Він,— сказав я.
А моя мати питає:
— Більше, ніж хто?
— Більше, ніж інші,— відповідаю я.— Він, 

що нездужає... страждає...
— Страждає? — здивувалася мати.— Це 

ж хвороба!
— І тільки? — мовив я.
—• Подолай хворобу і все минеться,—ска

зала мати.— Нічого не лишитеся. Це ж хво
роба.

Тоді я спитав:
— А коли він голодує і страждає, що 

тоді?
— То це голод,— відповіла мати.
— І тільки? — мовив я.
— Чом би ні? — сказала мати.— Дай йо

му поїсти, і все минеться. Це ж голод.
Я похитав головою. Ніяк не можу домог

тися, щоб мати відповіла якось незвичайно, 
і все ж таки я запитав ще раз:

— А китаєць?
Мати тепер зовсім не відповідає — не те 

що незвичайно, а зовсім не відповідає, а 
тільки знизує плечима. Вона, безперечно, 
мала слушність: перемогти хворобу, і лю
дині не болітиме; нагодувати голодного, і 
людина не страждатиме. Але хвора люди
на — хто вона? ! яка вона в голоді?

Чи не в голоді все страждання світу, що 
само стало голодом? І хіба людина в голо
ді не має в собі більше людського? І невже 
немає більше роду людського? А як же ки
таєць?

Тепер ми вже не спускалися схилом збу
дниками, а піднімалися з другого боку, із 
глибини долини йшли до сонця і до музики 
кози, що була вгорі ніби хмара чи сніг.

— А ти коли-небудь хворіла? — запитав 
я в матері.

— Один раз,— відповіла вона.
— Що в тебе було?
— Не знаю,— відповіла мати.— Я не кли

кала лікаря і не знаю, що зі мною було. Я 
вилікувалась сама.

— Вилікувалась сама? — мовив я.— Завж
ди в тебе щось особливе...

— Особливе? — вигукнула мати.— Як це?
— Ну, якась особлива хвороба,— відпо

вів я.— Мені здається, що ти не така, як 
інші.

— Я нічого такого не думала,— сказала 
мати.

А я запитав:
— Чи батько мій коли-небудь хвррів?
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— Ще б пак! — відповіла мати.— Він по
всякчас слабував. У нього була малярія.

— Он як,— Ьказав я і— Він, мабуть* хотів 
лікаря?

А моя мати:
— Ще б пак! Він був як дитина. Його тру

сило, в нього була гарячка, він знав, що в 
нього малярія, і все одно хотів лікаря...

«ВІН БУВ 
ПЛОХИЙ ЧОЛОВІК»

А я:
— Батько був плохий чоловік.
А моя мати;
— Він боявся.
А я:
— Він був плохий чоловік.
Я трохи втомився, дорога весь час ішла 

вгрру, по один бік тягся низький мур, і я 
прихилився до нього. Я мандрував, поби
ваючись над людською безнадією, я весь 
час відбував дорогу, ці розмови були теж 
мандрівкою в теперішньому і в минулому, 
мені здавалося, що я вже мав такі зустрічі, 
вони ніби спливали в пам'яті або в уяві, і 
ця мандрівка була не життям для мене, а 
тільки рухом, я прихилився до муру, думав 
про свого втомленого батька, не Макбета, 
не короля, а просто людину з блакитними 
очима.

Коли батько хворів, він думав про страж
дання всього світу, він дозволяв собі не бу
ти Макбетом, кликав лікаря, хотів видужати, 
був наче дитина.

А чи стає в людині більше людського, 
коли вона чинить по-дитячому? Батько був 
плохий, він визнавав власне горе і кричав 
про нього. Чи був він більший за рід люд
ський?

— Він був плохий чоловік, у душі,— ска
зав я ще раз і, глянувши на матір,' зняв 
свок> руку з муру.

— А дід мій ніколи не хворів? — запитав 
я.

— Він дуже хворів,— відповіла мати.

«ВІН БУВ 
ЧОЛОВІК ГОРДИЙ»

— Як? — вигукнув я.— Навіть він?
— Чом би ні? — мовила матір.— Йому 

було тоді під сорок, а мені сім чи вісім.
— Очевидячки, він не схотів би лікаря,— 

сказав я.
— Атож,— мовила мати.— Він вилікував

ся сам... Якось до нас прийшов лікар для 
бідних, але більше не потикався, мій бать
ко його не хотів.

А я:
— Саме так! Він хотів бути особливим.
А мати:
— Чого там! Він просто не хотів хворіти...
— Авжеж,— кажу я.— Він хотів бути особ

ливим, а такі, як він, не могли хворіти. Він 
був чоловік гордий.

— Звісно. Він був чоловік гордий,— ска
зала вона.

— А на що він хворів? — запитав я.— 
Трохи на сухоти чи трохи на малярію?

— Та ні! — гукнула мати,— Він був дуже 
хворий,— сказала.— Він помер і воскрес!

Я спирався вже не на мур, а на материну 
руку і думав про людей, про себе самого, 
про тата і дідуся, про людей плохих і лю
дей гордих, думав про людство й гордість 
у біді і пишався, що був сином людини.

Є, звичайно, і не люди; не весь рід люд
ський є родом людським, І не тому, що 
плоха людина перестає бути людиною. І не 
тому, що горда.

Людина може по-дитячому кричати у біді 
і мати більше людського, ніж інші.

Вона може перемагати своє горе, бути 
гордою і все одно мати більше людського, 
ніж інші.

Гордою людиною є Великий Ломбардець*. 
! він думає про інші повинності, бо він лю
дина. Завдяки цьому, може, хвороба і стає 
смертю і воскресінням.

«ВІН ПОМЕР 
І ВОСКРЕС»

— У нього було запалення легенів,— роз
повідала мати.— Абощо. І він не хотів кли
кати лікаря. Сказав, що здоровий. Вирядив 
лікаря для бідних назад. Хліб дуже доро
гий, сказав він, для бідарів. За шмат хліба 
треба робити цілий день. І вирядив лікаря. 
Ми повинні працювати, каже. І працював 
далі по чотирнадцять годин на добу. Аж по
ки однієї ночі помер і воскрес.

— Він був великим дідом,— сказав я.
— Він був великим,— мовила мати.
Тепер стежка вивела нас з тіні долини, ми

опинилися на сонці, і мати сказала:
— Як, по-твоєму, я роблю уколи? Добре 

чи погано?
— Добре,— мовив я.
— От бачиш! — сказала мати гордо й за

доволено.— Бачиш, я можу сама заробити 
собі на життя.

Ми відійшли далеко від шуму потоку і 
опинилися на сонці, обличчям до сонця, що 
ЗГОДОМ зайшло, І МИ МОГЛИ РОЗДИВИТИСЯ Не 
вершині гори чи то хмари, чи то сніг.
1 Для автора це узагальнений образ чесної і сміли
вої людини, яка має у житті обов'язки вищі за що
денну турботу про свій хліб насущний. Це, власне, 
уособлення трудової Італії, якій належить майбутнє
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— Тепер підемо до вдови,— сказала ма
ти.— У цієї жінки є гроші. Вона платить го
тівкою.

Вдова була жінка років на сорок, при тілі, 
мешкала, вона на другому поверсі, в двох 
чи трьох великих кімнатах з високою сте
лею.

— її називають вдовою,— сказала мати,— 
але вона не справжня вдова. Вона була на 
утриманні в одного великого пана...

— А навіщо вона робить собі уколи?— 
сказав я.

— Бо вона пані,—відповіла мати. — А па
ни роблять собі уколи. ! вона звикла роби
ти так, як вони. Хоча, може, вона теж сла
бує трохи на малярію.

Це була приємна жінка, принаймні при 
тілі. Здавалося, вона живе одна у своїх ве
ликих кімнатах: сама, вийшла нам відчиняти.

-г- Я (вас чекаю, Кончеціоне,—сказала во
на.— Я чула, що приїхав ваш син. Оце він?

В домі пахло так, наче тут з осені мусу
вало вино. Це вже не запах бідних будин
ків сіцілійських міст — нудотний і прісний 
супутник мороку.

Вдова зустріла нас жартом і усмішкою. 
Вона була чорнява, чорноока й персиста, її 
багатий голос ішов ніби прямо з грудей із 
великими пипками.

МАРСАЛА І ПЕЧИВО
— Думаю, добре я вчинила, узявши його 

з собою,— сказала мати.— Гарний син, чи 
не так?

— Він високий і міцний,— відповіла вдо
ва.— І гідний вас, Кончеціоне.

Сміючись і жартуючи, вона ввела нас у 
кімнати, де теж пахло як на сходах, але вже 
з присмаком цинамону; кімнати були старі, 
без:,зайвих меблів і темнуваті,, тому що бал- 
когій виходили на північ, у закритий сад; на 
стінах висіли художні листівки. У

Мати все ще говорила про мене: ^
— Як ви дізналися, що в мене гість? — 

казала вона.— Мабуть, я вчинила б зле, як
би не привела його з собою...

' — О, мені цікаво з ним познайомитись,—
відповіла вдова.

Вонэ наполегливо частувала нас марсалою 
і печиво^. Від, столу, де стояло, частування, 
видно було всё помешкання, дві чи три ве
ликі кімнати з багатьма дверима, навстіж 
розчиненими, зі столом у кожній кімнаті й 
великим ліжком під червоним покривалом 
у одній з них.

— Отаке-то,— казала вдова.

Вона сміялась і жартувала. Щось спитала 
у мене про Північну Італію, запитала в ма
тері, чи був я з нею під час обходу.

— Авжеж,— сказала мати. Вона була за
доволена, Що поводила мене по стількох 
будинках, і додала, що хотіла показати мені, 
як вона добре робить уколи. І вдова смія
лась. Дивилася на мене, на чоловіка, чор
ними очима. А потім своїм багатим голо
сом, що йшов просто з грудей із великими 
пипками, промовила:

— Але зі мною ні, Кончеціоне.
— Що з вами ні? — сказала мати.
— Зі мною не показуйте, як ви добре ро

бите уколи.
— Чому ні?
І вдова, сміючись, відповіла:
— Я не дозволю робити уколи в його 

присутності.

ВДОВА
— Чому ні? — сказала мати. І видно бу

ло, що вона ладна домагатися свого.— Чо
му ні?

— Тому, що не треба, Кончеціоне,— від
повіла вдова.— Тут не треба,— сказала,— у 
нас стільки кімнат. Він може почекати в 
одній з них і не виходити на вулицю.

— Річ не в цьому, — сказала мати. — Я 
хочу, щоб він побачив, як я роблю уколи.

— Він уже досить надивився,— відповіла 
вдова.— Навіщо йому ще й тут? — І повер
нувшись до мене, вона спитала сміючись:— 
Адже так, пане Сільвестро?

— Мабуть, що так,— мовив я, хоч мені 
подобалось дивитися.

— Що так?— запитала тоді мати.— Ти не 
хочеш побачити, як я робитиму укол пані?

— Та ні, хочу,— відповів я.
— От! — мовила мати.— Він хоче бачити.
— Але ж, Кончеціоне! — вигукнула вдо

ва.— я не хочу, щоб він на мене дивився.
Мати засміялася.
— А-а,— сказала вона.— Але ж це мій 

син. Це все одно, що я сама...
— Але ж він молодий чоловік! — сказала 

вдова.
А моя мати мовила:
— Ви думаєте, що він ніколи у житті не 

бачив жінок?
Тоді вдова більше нічого не сказала. Вона 

засміялася і здалась. !, вказуючи на мене 
рукою, мовила сміючись:

— А він чекає, підступний!
Вона лягла на ліжко, і мати заголила її.
— Це гвалт, Кончеціоне,— сміялася вона,

лежачи на подушці. ..
Мати зі смаком загнала їй у тіло голку і, 

вказуючи на це тіло, сказала:
— Бачиш, яке пишне?
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Вдова совалася в ліжку і реготала:
— Ой, Кончёцюне! — казала.
— І має десь уже сорок років,— мовила

мати. ‘
Я сказав удові комплімент.
— Ой. пане Сільвестро! — вигукнула вдо

ва, борсаючись і намагаючись устати, але 
мати втримувала її, заголюючи ще більше.

— Та стривайте, хай надивиться добре,— 
сказала вона. А мені:— Дивися, Сільвестро!

— Але ж це гвалт! — промовила вдова, 
намагаючись підвестися.

Нарешті мати дозволила їй устати, і вдо
ва, сміючись і шаріючи на виду, сказала 
мені:

— Ви дуже підступний, пане Сільвестро.
Вона тепло розпрощалася з нами, і ми з

матір'ю вийшли на вулицю, до музики кози 
і на сонце, обличчями до призахідного сон
ця, і, сміючись, моя мати сказала, що вдова 
мала стільки пригод, бо жила утриманкою.

— Але вона хороша жінка,— сказала ма
ти.— І пишна, еге ж? — додала вона і під
моргнула, коли ми саме переходили ву
лицю.

— О, так! — мовив я.
— Вона має гарний колір шкіри,— доки

нула мати.
— О, так!— сказав я.
А моя мати:
— У наших краях вона одна з кращих — 

в такому віці.
А я:
— Мабуть, що так.
А моя мати:
—■ Але є й кращі за неї в такому віці. Я 

була краща,— сказала. — Гадаю, що й те
пер, коли мені вже п'ятдесят років, я не 
дуже поступаюсь перед нею,— сказала ще 
вона.

— О, ні! — сказав я.
— Я завжди молодця, правда? — сказа

ла мати.
— О, так! — сказав я.— В тебе нема 

жодної сивої волосинки.

Йдучи вгору, назустріч призахідному сон
цю, ми наблизилися до ще одного будин
ку, трохи нижчого, як у вдови, і не такого 
показного.

— Зараз зайдемо до моєї подруги,— ска
зала мати.

— І їй теж робити укол? — запитав я.
— Авжеж. Я хочу, щоб ти бачив, яка гар

на й вона. Може, навіть краща, ніж удова... 
їй також під сорок...

— і вона також удовиця? Я хочу сказати, 
вона також була на утриманні у великого
пана?" ‘

— О, ні! — відповіла мати.—Це чоловіко
ва жінка. В неї четверо синів...
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Ми заходимо через під’їзд у поточені ша
шелем двері і вже в коридорі і на сходах 
знову чуємо той п'янкий запах, не власти
вий бідним сіцілійським житлам. Але в цьо
му домі всього було менше; і все було тут 
дуже старе: цегла, що нею викладена під
лога, меблі, завіси, покривала на ліжках, все 
було старе й мертве, і все тхнуло порохом.

ПАНІ
ПОДРУГА МОЄЇ МАТЕРІ
— Чому вона робить уколи? — запитав 

я. — Вона хвора?
— Ні,— мовила мати.— їй здається, що 

вона слабує трохи на недокрів'я.
— А вона дозволить зробити укол при 

мені? — сказав я.
— Чом би ні? — мовила мати.
— Але якщо вона не схоче, не наполя

гай,— сказав я.
— Вона схоче,— мовила мати.
Нас пустила в дім дитина п'яти років, що 

відчинила двері. Ще двоє дітей кинулись 
нам назустріч, одне десь років на сім, дру
ге на вісім чи дев'ять, обоє довговолосі, у 
довгих халатиках, і я не міг розібрати, дів
чата це чи хлопці.

— Кончеціоне! Кончеціоне! — загукали 
вони і повели нас по хаті, по всіх дуже тем
них кімнатах, а потім з балкона до нас вий
шла дівчина років п'ятнадцяти чи шістнадця
ти, і собі почала гукати:

— Кончеціоне! Кончеціоне!
Нарешті до нас вийшла пані подруга моєї 

матері.
— Кончеціоне! Кончеціоне! — сказала 

вона.
Була то невисока молода жінка без най

менших ознак недокрів'я, навіть скорше 
повненька й миловида, зі струнким моло
дим станом. Вона кинулась до моєї матері 
і обняла її за шию, ніби не бачилася з нею 
багато місяців, діти стрибали навколо них і 
кричали, а вона примовляла:

— Я знала, я знала, що ти прийдеш і при
ведеш свого сина!

— Ти вже чула, що він приїхав? — сказа
ла мати.

— Атож,— відповіла подруга моєї мате
рі.— Я одразу ж про це дізналась і поду
мала} що ти прийдеш із ним. Який гарний 
син!

Діти кричали, дівчина щось говорила, ми 
були в кімнаті, де стояло височенне дво
спальне ліжко, і мати сказала своїй подрузі:

— Ану, лягай у ліжком
— Невже ти думаєш колоти при ньо

му?! — сказала подруга моєї матері.

— А що? Може, хочеш, щоб він пішов?— 
вигукнула мати.

— Я цього не кажу, — відповіла подруга.
Діти були в кімнаті і дівчина теж, і пані

подруга моєї матері сказала:
— Я трохи соромлюсь. Він такий великий.
Мати засміялась, і подруга засміялась ра

зом з нею. І дівчина теж засміялась.
— Але ж це я зробила його таким вели

ким,— мовила мати.— Не треба його соро
митись.

Тоді подруга моєї матері лягла на ліжко.
— Думаю, він уже бачив багато жінок!— 

сказала вона і сама заголилась, чекаючи, 
поки мати зробить їй укол.— І апетитніших 
за мене,— додала вона.

Діти стрибали навколо, кричали, а мати 
(вона ще не була готова колоти) сказала їй:

— А ти боїшся збудити йому апетит?

ГАРНЕ ТІЛО
Мати сміялась, і дівчина сміялася з нею, 

і подруга моєї матері (навколо неї стриба
ли діти) засміялася в подушку і гукнула:

— О ні, Кончеціоне! Я добре знаю, що 
могла б бути йому за матір.

Тоді я промовив:
— Мені здається, це байдуже.
Вона мала гарне тіло, і я хотів сказати їй 

комплімент.
— Що він хоче цим сказати?
А моя мати гукнула:
— Він хоче сказати, що ти збуджуєш 

апетит.
— Чом би ні? — сказав я.
— Ого! — сміючись, гукнула подруга 

моєї матері.
— Ого! — теж сміючись, гукнула моя 

мати.
Дівчина сміялася разом з нами, але укол 

уже зроблено, і подруга моєї матері підве
лась. Підносячи мізинець до мого обличчя, 
вона сказала:
" — Знаєте, хто ви такий? Ви — нахаба!

4 Як тільки ми вийшли надвір, мати сказала 
мені:

— Вона й справді збудила тобі апетит?
— А чом би й ні? — відповів я.
— О! — гукнула мати і засміялась.— Жін

ка, старша за тебе на десять років! — ска
зала вона і докинула:— А вдова теж збуди
ла тобі апетит?

— Авжеж! — відповів я.— Навіть більше 
того...

— О! — знову гукнула й засміялась ма
ти.— Якби знала, я б не дозволила тобі ли
шатися.

Але вона раділа в душі і ніби святкувала 
перемогу, а ми в цей час піднялися вули
цею до такого собі майданчика, і перед
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нами розгорнулася вся долина, освітлена 
призахідним сонцем.

Мати поглянула на сонце, а потім запита
ла мене:

— Коли ти вперше побачив, яка є жінка?

ЯКА Є ЖІНКА
Музика волинки весь час лунала в холод

ному повітрі, що аж іскрилось на сонці, по
вітря бадьорило, і не сніг, не хмари були 
близько, а дзеленькання дзвіночків на ко
зах, безперервне дзеленькання, і здавало
ся, ніби цілі стада кіз проходять за будин
ками.

■— Коли це було вперше? — перепитав я 
і став думати, щоб відповісти матері.

— Атож, коли ти вперше побачив, яка є 
жінка?

Я намагався пригадати; мені було приєм
но пригадувати, і через це —■ легко.

— По-моєму, я завжди знав, яка є жін
ка,— промовив я*

— Навіть у десять років, коли ти був 
хлопчаком і на ходу стрибав з поїзда? — 
гукнула мати.

— Так,— відказав я.— У десять років я 
добре знав, яка є жінка.

— Навіть у сім років? — гукнула мати.— 
Навіть у сім років, коли ти був малюком і 
сидів на руках у моїх подруг?

— Думаю, що так,— сказав я.— Навіть у 
сім років. Де ми жили, коли мені було сім 
років?

Мати почала розповідати.
— Був то перший рік війни,— сказала во

на.— Ми жили в Терранові. Ми жили в бу
диночку колійного обхідника за кілометр від 
села.

— В. Терранові? — сказав я.

«ТИСЯЧА 
Й ОДНА НІЧ» 

ТА ІНШЕ
Я читав «Тисячу й одну ніч» і багато ін

ших книжок про стародавні історії та манд
рівки у свої сім, вісім і дев'ять років. Сіці- 
лія теж була зі мною, я читав «Тисячу й од
ну ніч», і старовинні села, дерева, будинки, 
люди старожитних часів приходили з кни
жок до мене. Потім я про все забув, у своє
му чоловічому житті, але воно було в мені, 
і я зумів віднайти його знову. Блаженний 
той, хто має що віднаходити в собі! »

Це велике щастя — читати в дитячі роки.
І подвійне щастя — читати книжки про ста
рі часи і країни, книжки з історії, книжки 
про мандрівки, а надто «Тисячу й одну ніч». 
Хто може пригадати прочитане, ніби він 
сам це пережив, і хто має в собі історію 
людства, й цілого світу, разом із власним 
дитинством: Персія в сім років, Австралія у 
вісім, Канада в дев'ять, Мексіка в десять, 
гебреї з святого письма із Вавілонською 
вежею та царем Давидом узимку в шість 
років, каліфи й султани у лютому чи верес
ні, влітку великі війни з Густавом Адоль
фом тощо за Сіліцію — Європу, в якійсь 
Терранові, якихось Сіракузах, тоді як поїзд 
щоночі мчав вояків на велику війну, якою 
є всі війни.

Мені дуже пощастило, що я багато чи
тав у дитинстві і що в Терранові Сіцілія бу
ла для мене і Багдадом, і «Палацом сліз», 
і пальмовим гаєм. Я прочитав там «Тисячу 
й одну ніч» та інші книжки у будинку, де 
стояла канапа і були дівчата— дочки одно
го з батькових друзів, і я пам'ятаю наготу 
жінки так само, як і султанів та одалісок, 
жінки справжньої, конкретної, що була для 
мене серцем і розумом світу.

— Так, у сім років я знав краще, ніж 
будь-коли, яка є жінка, — сказав я.

— Краще, ніж будь-коли? — мовила ма
ти.

— Краще, ніж будь-коли, — сказав я. — 
Я знав і бачив це. У мене завжди були пе
ред очима жінки.

— Що ти хочеш сказати?—вигукнула ма
ти. — Ти думав про них?

А я:
— Ні. Я не думав про них. Просто знав 

і бачив. Це було все. Хіба не досить?
— В кого ти бачив?
— У однієї жінки... Вона була зі мною 

дуже природна. І не лукавила.
Так воно й було. Вона не лукавила. І все- 

таки була жінкою. У сім років не знають 
про вади світу, про страждання, про безна
дію, не хвилюються в якійсь нестямі, але 
знають жінку. Ніколи представник чолові
чої статі не знає так жінку, як у сім років і 
раніше. Коли вона стоїть перед ним, — це 
для нього не втіха, не радість і не жарт. 
Вона є реальністю світу; вона — безсмерт
на,

БЕЗСМЕРТНА
— Якось, коли мені було сім років, — 

розповідав я матері, — одна дівчина, доч
ка наших друзів, занедужала і померла. 
Вона скидалася на твоїх хворих, не знаю— 
була вона гордою, чи плохою, і я ходив до 
неї в дім, часто довгенько сидів біля її
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ліжка. Ми були знайомі давно; вона грала
ся зі мною, брала мене на руки і переодя
галася при мені. Коли вона захворіла, до 
неї щодня приходила одна жінка і робила 
уколи. Я бував при цьому, бачив її, як оце 
бачив удову і твою подругу. Звісно, це не 
одне й те ж. Тоді не було й думки про апе
тит, Та одного разу вона сказала мені: «Я 
помру!»

— І що тоді? — вигукнула мати,
— Нічого, — сказав я.
— Як нічого? — Це була наша добра 

знайома Аладіно, дуже вродлива дівчина,..
— То взагалі був дім з гарними дівчата

ми, правда? — сказав я.
— Правда, — мовила мати, — їхній бать

ко ходив на Мальту з вантажем живиці, і ін
коли брав на судно котрусь із дівчат. По
тім одна лишилася на Мальті і вийшла за
між за ювеліра... Друга побралася з комі
сіонером. А оця померла.

Закінчивши розповідь, Мати запитала:
— То як? Ти сказав, що коли вона по

мерла...
— Атож, — відповів я, — вона померла, 

а я ходив далі в їхній дім. Замість неї я ди
вився на її сестер.

— А тобі не було неприємно після. її 
смерті? — спитала мати,

— Не знаю, — сказав я. — Я бачив ін
ших — голих, як вона... Та вже ніколи не 
було так гарно.

— Як! — вигукнула мати. — Ти ніколи не 
бачив жінок, вродливіших за Аладіно?

• — Я так не сказав, — відповів я.
— А твоя дружина? — гукнула мати. — 

Хіба твоя дружина не така, як Аладіно? 
Яку дружину ти взяв собі?

— Я так не сказав, — відповів я.
— Ти бачив дуже мало жінок! — гукнула 

мати
— Я так не сказав, — відповів я втретє,
А мати сказала:
— Зараз ми підемо до панни Ельвіри, і 

ти побачиш, яка може бути гарна дівчина у 
двадцять років.

Вона придала ходи і, простуючи поперед 
мене, серед людей і кіз, у червоному при
західному сонці, і під переможне мекання 
волинки, мовила:

— Я завжди думаю, коли роблю уколи 
панні Ельвірі, що мої сини, мабуть, ніколи 
не бачили нічого подібного.

ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ
З мене було досить і цих хворих, і цих 

жінок, і вже не хотілося йти з матір'ю до 
панночки»

Ми підійшли під кам'яницю посеред ці
лої гори менших будиночків, і я сказав їй:

— Отут я зачекаю на тебе.
— Що це значить? — гукнула мати. Во

на обернулася до мене, ніби наміряючись 
ударити, але перед нею стояв не хлопчик, 
а чоловік тридцяти років, майже чужий. — 
Який ти дурень! — гукнула вона.

Але переміг я, бо й справді не хотів іти, 
і коло мандрівки замкнулося в мені. Чого 
раптом маю я іти дивитися на ту жінку? Або 
ще на одного недужого? Навіщо? Навіщо це 
мені? Навіщо це їм?

Смерть або безсмертя — я їх знав; Сіци
лія або весь світ — це одне й те ж. Я ди
вився на кам'яницю і думав, що там є жін* 
ка, готова до голки моєї матері й готова 
до моїх очей, очей чоловіка; і я відмовив
ся від думки про неї як про безсмертнішу 
за інших, за хворого або за мертвого. Я 
присів на тумбу біля кам'яниці.

— Отут я зачекаю на тебе, — знову 
сказав я матері.

Чекаючи на неї, я помітив над долиною 
паперового змія, і почав стежити, як він ле
тів наді мною, і запитував себе, чому ж, 
зрештою, світ не може бути завжди таким, 
як у сім років, світом Тисячі й одної ночі. Я 
слухав музику волинок,, дзвоники кіз і люд
ські голоси на широких сходах дахів і в до
лині, і раз у раз запитував себе про те, див
лячись у небо на паперового змія. Його 
називають на Сіцілії драконом, і це чи
мось нагадує Китай або Персію — у сма
рагдовому, переливчатому і геометрично
му сіцілійському небі. Дивлячись на змія, я 
не міг не запитати себе, чому й справді ві
ра семилітньої дитини не може жити в лю
дині вічно.

Чи, може, вона небезпечна? У семиліт
нього хлопчика бувають дивовижні уявлен
ня про речі в усій їхній наготі, про жінку; 
він певний, що жінка — наше ребро, і цю 
певність він дістає від нас. Існує смерть, 
але й вона нічого не забирає від певності; 
вона ніколи не чинить кривди у світі Тисячі 
й одної ночі. Хлопчикові нічого не треба, 
крім паперу й вітру, він хоче пускати папе
рового змія. Хлопчик виходить і пускає 
змія, і кричить, щоб той швидше піднявся 
вгору. Він тримає змія, прив'язаного на дов
гій невидимій нитці, і отож у нього є віра, 
його певність тріумфує. Але пізніше, що 
буде пізніше з цією певністю? Потім хлоп
чик спізнає кривди, які завдані світом, зло
чинством, рабством, несправедливістю по
між людьми, опошленням земного життя 
для роду людського і всього світу. Але що 
б він робив, якби завжди мав оцю пев
ність? «Що б я робив?» — запитує хлопчик. 
«Що б ти робив? Що б ти робив?» — за
питую я себе.
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Паперовий змій зникає, я відводжу очі 
від неба і ба^у точильника, який спинився 
перед кам'яницею.

ТОЧИЛЬНИК
Вся вулиця, відкрита на долину, була за

лита сонцем, і точильник разом із своїм ві
зочком виблискував, чорний з лиця, перед 
моїми очима, засліпленими яскравим світ
лом.
в— Гостримо, гостримо! — гукав він під 

вікнами кам'яниці. Від його грубого голо
су тремтіли і шибки, і камінь; я помітив — 
він скидався весь на дикого птаха, а голо
ва — на опудало, що часто можна побачи
ти в полі.

— Що є гострити? — гукав він.
Тепер я побачив, як він повернувся до 

мене; я залишив тумбу і, перейшовши ву
лицю, наблизився до нього.

— Я звертаюся до вас, чужинцю, — кри
чав точильник. Ніби великий птах на виску
баних ногах, примостився він на своєму то
чилі і пускав на пробу колесо вперед і на
зад.

— Ви нічого не привезли з собою пого
стрити? — гукнув він.

Тепер у мені знову закрутилися колеса 
мандрівника, і я почав шукати по кишенях, 
спершу в одній, потім у другій, але перш 
ніж я дістався до третьої, чоловік загово
рив знову:

— Маєте шпагу гострити? Маєте гармату 
гострити?

Я витяг складаного ножа, чоловік вихо
пив його у мене з рук і почав люто гостри
ти, повернувши до мене своє чорне, ніби 
задимлене обличчя.

Я запитав у нього:
— У вас тут мало роботи?
— Нема нічого гідного, — відповів то

чильник. Він увесь час дивився на мене, а 
його пальці з лезом поміж ними стрибали 
у вихорі точила. Він сміявся, молодий, сим
патичний, худорлявий, у старому капелюсі 
опудала.

— Нема нічого гідного, — сказав він. — 
Заради чого можна було б працювати.

А ТОЧИЛЬНИК
--  Ви добре гострите НОЖІ. Добре гост

рите ножиці, — кажу я.
А точильник:
— Ножі? Ножиці? Думаєте тут є ножі й 

ножиці?

А я :
— Думаю, що є. Хіба тут, у цій місцевос

ті, немає ножів і ножиць?
Очі точильника засяяли білками, він ди

вився на мене, і з його широко роззявле
ного рота на чорному обличчі вилетів хрип
кий насмішкуватий голос:

— Ні в цій місцевості, ні в іншій. Я ход
жу багатьма містами й селами, де живе 
п'ятнадцять чи двадцять тисяч людей, але 
ніде не бачиш ані ножів, ані ножиць.

Тоді кажу я:
— Що ж ви гострите, якщо ніколи не ба

чите ані ножів, ані ножиць?
А точильник:&
— Це я завжди запитую у них: «Що ви 

мені дасте гострити? Може, шпагу? Чи гар
мату?» Я дивлюся їм в обличчя, в очі, і з 
того, що вони мені дають, бачу—в них, ма
буть, нема і цвяха.

Тепер він замовк, перестав дивитися на 
мене, схилився над точилом, натиснув на 
педаль і якусь хвилину швидко гострив. 
Нарешті сказав:

— Приємно гострити справжнє лезо. Йо
го можна кидати, і тоді воно буде нібй спис, 
можна колоти ним, і воно буде кинджалом. 
Ех, якби завжди були справжні леза!..

Я запитую:
— А чому? Гадаєте, щось би скоїлося?
— О, я завжди б залюбки гострив справ

жні леза, — відповів точильник.
Він знову кілька секунд швидко крутив 

точило, а потім, стишивши його, неголосно 
додав:

— Інколи мені здається, що добре було 
б, аби всі люди мали зуби й кігті, які б 
можна гострити. Я б гострив їх, як зуби 
змії, як кігті леопарда...

Він подивився на мене, підморгнув, блис
каючи очима і чорним обличчям, і промо
вив:

— Охо-хо!
— Охо-хо, — сказав я, підморгнувши 

йому.
Він нахилився до мене і почав говорити 

на вухо. Я слухав слова, що їх він говорив 
мені на вухо, і сміявся «Хо-хо!», і теж го
ворив йому на вухо, і ми обидва говорили 
один одному на вухо, реготали і плескали 
один одного по плечу.

Потім точильник віддав мені ножик, на
гострений, як стріла чи кинджал, і я спитав, 
скільки з мене, він відповів, що сорок чен- 
тезимо, і я витяг чотири монети по десять 
чентезимо кожна і поклав на його візок.

Точильник розчинив скриньку, і я поба
чив, що вона має три відділення з монета
ми по двадцять і десять у кожному, всього 
десь на п'ять чи шість лір.
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Але тепер він не слухав мене, я бачив, 
як він ворушить губами, щось бурмочучи. 
Він був чимось заклопотаний, крутив у 
пальцях мої монети, і бурмотіння ставало 
все голосніше:

— Чотири на хліб, — почув я. — Чотйри 
на вино... — Далі раптом: — А на вуса?

Потім він почав ще голосніше:
— Чотири на вуса. Чотири на хліб... — І 

раптом: — А — вино? — І знову ще голос
ніше: — Чотири на вино. Чотири на вуса. А 
хліб?

Тоді я сказав:
— Чому ви не кладете гроші усі разом і 

вже потім не ділите їх?
— Це дуже ризиковано, — сказав то

чильник. — Інколи я проїдаю все, інколи 
пропиваю все...

Він почухав потилицю, дивлячись у небо, 
і повернув мені десять чентезимо.

— Тримайте, — мовив він. — Думав узя
ти на два сольді дорожче, та бог не хоче. 
Оці два сольді й збили мене з пантелику.

Я поклав гроші до кишені, сміючись, а 
він опустив очі з неба на землю і задово
лено розклав монети по відділеннях скринь
ки.

— Два на хліб, два на вино, два на вуса, 
— сказав він.

Він полегшено розвів руками, поставив 
точило на візок і рушив угору по вулиці, 
освітленій призахідним сонцем.

Я рушив за ним.
— Ви йдете нагору? — спитав я. — Піду 

з вами.

«ОГО-ГО І ОХО-ХО!»
Хоча точильник і розв'язав свою задачу, 

він був невеселий, навіть сумний, не роз
мовляв ЗІ МНОЮ. ВІН ІШОВ, ДИВЛЯЧИСЬ у НЄг 
бо, хитаючи головою в старому, як у опу
дала, капелюсі. І увесь він трохи скидався 
на опудало — своїм чорним обличчям, 
блискучими очима, великим ротом, зала
таним піджаком, драними штаньми, вели
кими черевиками на довгих і міцних ногах.

— Ви повинні вибачити мені, — раптом 
промовив він. — Я хотів так зробити, бо 
думав, що ви чужинець...

— Та байдуже, — сказав я. — На два 
сольді більше, на два сольді менше...

А він:
— А все, що ніколи не знаєш, як з ними 

поводитися, з чужинцями. Деякі точильни
ки в інших місцях беруть по вісім сольді, і 
якщо брати по шість, то можна нашкодити 
їм, адже так?

Він трохи підбадьорився, а я розвеселив
ся, і ми обидва мовчки йшли в кінець ву

лиці, сонце вже сіло, і за будинками дзе
ленчали дзвіночки.

Потім точильник прочистив горло.
— Світ прекрасний.
І я також прочистив горло.
— Ще б пак, — сказав я.
А точильник:
— Світло, тінь, холод, тепло, радість, пе

чаль....
А я:
— Надія, милосердя...
А точильник:
— Дитинство, юність, старість...
А я:
— Чоловіки, діти, жінки...
А точильник:
— Добрі жінки, брутальні жінки, божа 

благодать, хитрощі й чесність...
А я:
— Пам'ять, уява...
— Як би це краще сказати? — вигукнув 

точильник.
— Нічого, — кажу я. — Хліб і вино.
А точильник:
— Сосиски, молоко, кози, свині й коро

ви... Пацюки.
А я:
— Ведмеді, вовки.
А точильник:
— Птахи, дерева і дим, сніг...
А я:
— Хвороба, одужання. Я це знаю, знаю. 

Смерть, безсмертя і воскресіння.
— Ого-го! — вигукнув точильник.
— Що таке? — сказав я.
— Це вже щось надзвичайне, — мовив 

точильник. — Ого-го і охо-хо! Гай-гай!
А я:
— Я теж так думаю.
А точильник:
— Дуже погано кривдити світ.
Я нічого більше не сказав, я лишився на

одинці з тими думками, що були в мене 
до зустрічі з ним, коли в небі літав папе
ровий змій, ніби він, точильник, і є цей па
перовий змій. Я позирнув на нього й спи
нився, і він теж спинився і запитав мене:

— Даруйте, мені, але коли якась людина 
познайомиться з іншою людиною, з якою 
їй дуже приємно познайомитися, а потім 
візьме з неї на два сольді чи на дві ліри 
більше, ніж треба, за послугу, що її б тре
ба зробити безкоштовно, оскільки їй дуже 
подобається ця інша людина, то хто вона 
тоді, ця людина — людина світу чи та, хто 
кривдить світ?

— Охо! — весело сміюся я. І все стало 
так природно.

А він питає:
— Отже, ця людина не кривдить світу? 

Це людина світу? Вона належить світові?
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— Охо-хо! — весело сміюся я, бо все 
стало так природно.

— Аха-ха! — теж регоче він.
Потім він скидає капелюха і вітає мене.
— Спасибі, друже, — каже він. І знову 

сміється.
Я теж сміюся. А він каже:
— Люди інколи плутають дрібниці з ве

ликими кривдами. — Потім він почав гово
рити мені на вухо: — Якби були ножі й но
жиці...

Він говорив мені на вухо хвилину чи дві, 
та я не відповідав йому і не говорив йому 
теж на вухо, тепер у мене було відчуття, 
ніби це промовляє мій паперовий змій.

Ми вибралися далеко вгору, на якийсь 
нібито майдан, і не було більше сонця, не 
було дзеленчання дзвоників, ані музики 
кози, не було моєї матері, не було жінок, і 
точильник показав мені на лаву.

— Хочете познайомитися з чоловіком, 
що має пробійника? — запитав він мене.

Камінну арку над лавою було прикраше
но різьбленою з дерева конячою головою, 
обабіч входу на одвірках і на самих поло
винках відчинених дверей я побачив розві
шане мотуззя, шкури, банти, дзвоники та 
різноколірне піргя на капелюшки.

Точильник залишив свій візок на майдані, 
скочив поперед мене на ганок і запросив 
зайти.

— Езекіеле! — загукав він. — Езекіеле!
Всередині був довгий коридор, зовсім

темний у глибині, мотуззя і шкури, банти, 
дзвоники, пір'я, віжки, батоги, сідла, різно
манітні оздоби і кінська збруя висіли, як і 
знадвору, на обох стінах і навіть на стелі.

— Езекіеле! — загукав знову точильник, 
поки ми простували вперёд.

За нами хтось швидко йшов слідом, злег
ка наштовхуючись на нас, і раптом пролу
нав дитячий голос:

— Це Калоджеро, дядечку Езекіеле!
Ми пробиралися вперед вузьким коридо

ром поміж стін, завішаних кінською збру
єю, сідлами й батогами/ віжками тощо; те
пер ми йшли навпомацки, у цілковитій піть
мі, спускаючись у саме серце Сіцілії. Тут 
добре пахло, у цьому нашому серці, пахло 
невидиме мотуззя і шкури, і той дух був 
ніби новим порохом землі, ще не зараже
ної кривдами світу, що є на ній. Ах, я ду
мав і вірив у це... Вже не здавалося, ніби 
ти спускаєшся у підземелля, а навпаки, — 
ніби йдеш по лінії польоту повітряного 
змія, маючи його перед очима, і через це 
не відчуваєш чогось іншого, темряви; ніби
то в тобі — серце твого дитинства, серце 
сіцілійця і всього світу.

Нарешті попереду блимнув вогник, він 
ставав усе яскравіший, і ми побачили чоло

віка, що сидів за столиком, там лежали 
віжки й батоги, побачили тіні від віжок і 
батогів, що висіли в нього над головою.

— Езекіеле! — гукнув точильник. '
Чоловік обернувся, і його невеликі очі

заблищали, ніби промовляючи: «Так, друже 
мій, світ скривджений, але тут, всередині, 
ще ні!» Співучим голосом він запитав:

— Ти хочеш пробійника, Калоджеро?
Раптом він помітив мене, і його малень

кі очі розширилися й стали стурбовані, аж 
поки точильник, мій паперовий змій, не по
яснив:

— Сьогодні увечері мені не треба, Езекі
еле. Я знайшов приятеля, що має лезо.

— Справді? — вигукнув він і звівся на 
рівні, невисокий і огрядний, з сивими куче
риками, з ямочками на щоках і живими 
очицями, що нібито промовляли знову:

— Світ скривджений, але не тут, усере
дині.

Він пошукав щось під завісою з мотузків, 
бантів і шкур, мабуть, стільці, і, насампе
ред, припинив дзеленчання дзвоників, по
тім знову сів, нічого не знайшовши або 
щось надумавши.

— Скажи йому — він дуже мені подоба
ється, — звернувся він до точильника.

Поряд зі столом стояла дерев'яна дра
бинка, вона губилася поміж збруї, що зви
сала зі стелі, і точильник сперся на драбин
ку рукою.

— І йому теж дуже подобається, — від
повів він.

— Дуже подобається, — додав я. ,

ЧОЛОВІК 
НА ІМ’Я ЕЗЕКІЕЛЕ

І чоловік подивився на мене, усміхаю
чись від певності, що робить мені приєм
не, і від того, що сказав це йому точиль
ник, а не я. Він був разом з точильником, 
котрий провадив далі мову:

— Здається, він виглядає добре, — ска
зав чоловік на ім'я Езекіеле, роздивляю
чись мене.

— Це зразу видно,— відповів точильник. 
— Ми тут не помиляємось.

А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Ні, не помиляємось.
А точильник:
— Він страждає.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Так, він страждає.
А точильник:
— Він страждає за скривджений світ. Не 

за себе.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Авжеж, не за себе. І все ж таки кож

ний страждає сам за себе.
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А точильник: .
— І все ж таки-немає ані ножів, ані но

жиць, ніколи ні в кого нема...
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Байдуже, про це ніхто нічого не знає, 

і ніхто нічого не побачить.
Він замовк, і обидва чоловіки перезир- 

нулися. Очі в Езекіеле були повні суму/ а 
очі точильника блищали яскравіше, ніж 
будь-коли, і здавалось, ніби вони дивлять
ся якось злякано з його чорного обличчя.

— Ех, — Мовив точильник.
— Ех, — мовив чоловій на ім'я Езекіеле.
Вони схилилися один до одного над сто

ликом, щось сказали один одному на вухо, 
а потім точильник, відійшовши назад, про
мовив:

— Але наш друг має малейьке лезо. І 
страждає за скривджений світ.’

— Так, — сказав чоловік на ім'я Езекіеле. 
І подивився на мене блискучими сумними 
очицями, ніби кажучи: «Дуже, дуже скрив
джений наш світ, дуже скривджений, дуже 
скривджений, більше, ніж ми про це зна
ємо».

Потім він знову глянув на точильника.
— Ти казав йому, як. ми страждаємо? — 

запитав він.
— Я почав йому розповідати, — відпо

вів точильник.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Добре. Розкажи, що ми страждаємо

не тільки за себе. ,
— Він знає, — відповів точильник.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Скажи, що нам нема чого страждати 

тільки за себе, у нас багато горя, голод, і 
ми багато страждаємо, дуже багато.

А точильник:
— Він знає!
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— ЗагіиТай, чи справді знає він про це?
А точильник мені:
— Адже правда, що ви все це знаєте?
Я кивнув головою. Чоловік на ім'я Езе

кіеле підвівся, ляснув у долоні й покликав:
— Небоже Акілле!
З купи збруї виринув хлопчик, що штов

хав нас у коридорі.
— Чому ти не тут? — запитав чоловік на 

ім'я Езекіеле. — Чому не слухав нашої роз
мови? *

Хлопчик був дуже маленький, з білявими 
як у дядька, кучерями. . ^

— Я слухав, дядечку Езекіеле, — відка
зав він.

Езекіеле кивнув головою і знову звер
нувся до точильника:

— Отже, ваш друг знає, що нам болить 
скривджений світ?

— Він це знає, — мовив точильник.

СКРИВДЖЕНИЙ СВІТ
Чоловік на ім'я Езекіеле завершив роз

мову:
— Світ дуже великий і гарний, але в ньо

му багато кривди. Усі люди страждають 
кожен за себе, але не страждають за 
скривджений світ, і через це довкола па
нує! кривда.

Промовляючи, він сумно позирав на всі 
боки своїми приплющеними очицями; по
тім вони знайшли точильника.

— Ти сказав нашому другові, що я пи
шу про журбу скривдженого світу? — за
питав він.

І справді, на столику лежало щось схоже 
на зшиток і стояв каламар із ручкою.

— Ти сказав йому про де,, „Калоджеро?
— Я тільки збирався сказати* — відпо

вів точильник.
— Можеш сказати про це нашому дру

гові, — промовив Езекіеле. — Скажи, що 
я, ніби древній ВІДЛЮДНИК, проводжу тут, 
за цими паперами, свої дні й пишу історію 
скривдженого світу. Скажи, що . я страж
даю, але пишу, що я нотую всі кривди од
ну по одній, а також записую всіх кривдни
ків, котрі глузують із тих кривд, що їх во
ни завдали і збираються завдати людям.

— Ножі, ножиці, списи! — вигукнув то
чильник.

Чоловік на ім'я Езекіеле поклав руку на 
голову хлопчика і повернув її до мене.

—Бачиш нашого друга? — запитав він.— 
Він страждає, як і твій дядько. Йому бо
лить скривджений світ. Вчися, небоже Акіл
ле, а тим часом попильнуй крамницю, бо 
я піду з Калоджеро і з, ним . випити склян
ку вина в Коломбо.

.Ми вийшли на вулицю, було темно,* дзво
нили в дзвони на Аве Марія.

Точильник схопив своє точило за стояки 
і пішов, штовхаючи його поперед себе, я 
пішов поряд; чоловік на ім'я Езекіеле дрі
ботів поміж нас — маленький; загорнений 
у плед.

«Багато кривди в світі! Багато кривди в 
світі!» — казали його очі, сумно дивлячись 
довкола. Потім його; погляд упав на візок 
точильника.

— Що це в тебе на млинку* Калоджеро? 
— запитав він, спинившись.

— Де саме? — перепитав точильник і 
теЖ спинився.

—- Якийсь папірець, — сказав я.
І точильник заревів на всю горлянку:
— Сто чортів! Знову!
— Знову буде штраф? — спитав чоловік 

на ім'я Езекіеле.
— Знову! — кричав точильник.
Він звів руки до неба, двічі або тричі ку
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медно підскочив угору, вкусив себе за ру
ку, зірвав старий, як в опудала, капелюх і 
вдарив ним об^землю.

— І треба ж, треба ж... — примовляв він.

КРИВДИ 
І ДРІБНИЦІ

— Утрете за місяць!— кричав точильник.
— Ножиці, пробійники, ножі, списи і арке
бузи, мортири, коси і молотки, гармати, 
гармати, динаміт і сто тисяч вольт...

Тоді Езекіеле зробив жест Ісуса Навіна, 
коли той зупинив сонце.

І точильник спинився.
— Друже, — сказав чоловік на ім'я Езе

кіеле.
— Авжеж, я друг, — відповів точильник.
— За що ми страждаємо? — спитав чо

ловік на ім'я Езекіеле.
— За що? За горе скривдженого роду 

людського. Не за нас самих.
А точильник:
— Звісно, не за нас самих.
Він замовк, знову схопився за підставку 

свого точила й покотив його, ми теж руши
ли разом з ним.

— Але як примусити заплатити? — про
бурмотів він.

Здавалось, він почув щось тривожне для 
себе, бо ще раз спинився й покрутив свій 
візок.

— Я не відчуваю монет, — мовив він.
Було майже темно, сутінь, й очі його

блищали на чорному обличчі, мов вигост
рені ножі. Він відчинив скриньку, зазирнув 
до середини, розчинив ще більше, вийняв 
її зовсім і перевернув догори дном. Звід
ти нічого не випало, і чоловік на ім'я Езе
кіеле промовив:

— Не забувай, що ми страждаємо не за 
себе, а за скорботу скривдженого світу.

— Та я це пам'ятаю, — пробурмотів то
чильник.

А чоловік на ім'я Езекіеле запитав:
— Скільки там було?
— Був хліб, було вино і був податок, два 

тридцять, два тридцять, два тридцять, не
поганий день.

— Добре, — мовив чоловік на ім'я Езе
кіеле. — Вина ти вип'єш зараз разом зі 
мною, в Коломбо, а хліба, якщо дозволиш, 
можу запропонувати тобі увечері коло мо
го столу.

— Оце так, — провадив далі точильник.
— Моя голова вкрита шановним капелю
хом мого діда, плечі захищає благословен

ний батьків піджак, сором мій і ноги при
криті штаньми панотця Гораціо... Багато до
броти в людей, багато доброти, і дах є в 
мене над головою — в теплому будинку, 
разом з коровами Гонзалеса. Чому ж одна 
людина повинна робити три справи? Щоб 
жити на милостиню, як кажуть у пропові
дях...

— Сину мій, — промовив чоловік на ім'я 
Езекіеле. — Вважай, що твої гроші забрав 
бідний перехожий... Може, він довго нічого 
не їв і нічого не пив. Треба тільки радіти, 
що завдяки тобі він погамував голод і спра- 
гу.

Точильник застиг у мовчанні й тільки зіт
хав, котячи свій візок.

— Справді! — озвався він за хвилю. — 
Справді! Це не ті кривди світу, що через 
них варто страждати. Це тільки дрібниці, й 
трапляються вони в бідних людей світу. 
Ножі! Ножиці! Нас усіх кривдить щось ін
ше!

— Так, інше, — пробурмотів чоловік на 
ім'я Езекіеле.

— Зовсім інше! Зовсім інше! — заволав 
точильник. — А дрібниці — то тільки дріб* 
ниці, маленькі жарти між окремих людей 
світу. Хто ніколи не жартував з ближнім 
своїм, першим кидаючи в нього камінь? Я 
сам утнув такий жарт із нашим другом!

— Он як? — здивувався чоловік на ім'я 
Езекіеле й засміявся.

— Так, жарт на два сольді, — і собі за
сміявся точильник.

Я теж засміявся, розповів про жарт, і ми 
всі троє реготали, як друзі-хлопчаки.

— Одначе цей перехожий міг би лишити 
мені грошей на податок, — сказав точиль
ник. Він перестав сміятися, і його очі заб
лищали, як наточені ножі. — Пробійники!— 
гукнув він. — А якщо цей перехожий і був 
отим чолов'ягою з охорони, отим гицлем, 
що стягнув з мене штраф? Це вже не пер
ше, коли пропадає мій денний заробіток і 
з мене стягають штраф.

Чоловік на ім'я Езекіеле міцно схопив йо
го за руку.

— То лише збіг! — мовив він. — Це не 
ті кривди світу, що через них ми стражда
ємо.

ЧОЛОВІК 
НА ІМ’Я ПОРФІРІО

Холодне повітря було прозоре, і дзвони 
вже не літали небом, дзвони мовчали в сво
їх нішах. Проте ще можна було розрізнити 
якусь кольорову шматину на вуличці, я по
бачив її й гукнув:
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— Дивіться! Прапор! —
— Прапор? — сказав точильник.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Який прапор?
— Он на тих дверях, — сказав я.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Але ж це Порфіріо! Він торгує ткани

нами.
Обидва мої товариші засміялися, і я при

гадав сіцілійський звичай чіпляти над две
рима крамниць з тканинами клапоть мате
рії. Байдуже якого кольору. Він може бу
ти зелений, жовтий, блакитний; отож, де ви
сить клапоть матерії, там продають мате
рію. Шматина була червона, і точильник 
сказав:

— Одначе в Порфіріо є ножиці.
— Он як! — мовив я.
— Авжеж, — сказав точильник. — Коли 

мені іноді надокучає гострити пробійник 
Езекіеле, мені дають ножиці Порфіріо.

— А може, познайомимо нашого друга 
з Порфіріо? — запропонував Езекіеле.

— Неодмінно, — сказав точильник.
Ми зайшли досередини, і точильний ві

зок знову лишився на вулиці; крамниця бу
ла не дуже глибока, вона швидше випада
ла як ніша, з високими стосами тканин на 
стільцях біля самого порога.

— Заходьте, будь ласка, — запросив нас 
голос із темряви.

— Добривечір, — привіталися ми. — До
бривечір.

А голос провадив далі:
— Добривечір, Я саме збирався зачиня

ти.
— А шматину ви лишаєте надворі? —за

питав точильник.
— Та ні, зараз заберу, — відповів голос.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Сьогодні знову червона.
А голос:
— Авжеж, з деякого часу я вивішую 

червону. Але завтра поміняю на синю.
А чоловік на ім'я Езекіеле:
— Певне! Світ розмаїтий!
— Розмаїтий! Прекрасний! Великий! — 

відповів голос.
— І він дуже скривджений, дуже скрив

джений, — стиха сказав чоловік на ім'я 
Езекіеле.

Тоді озвався точильник:
— Скажи йому про нашого друга, Езе

кіеле.
— Про якого друга? — запитав голос.

ЖИВА ВОДА
По тій мові з темряви виринула людська 

постать; здалося, що рухається вся темря
ва — такою величною була ця постать. Лю

дина пройшла повз мене у світлий прямо
кутник дверей, і гарний, ласкавий голос 
знову запитав:

— Про якого друга? Про цього пана?
— Цей пан, як і ти, Порфіріо, і як то

чильник Калоджеро, і як я, і як багато ін
ших на землі, страждає за горе скривдже
ного світу, — відповів Езекіеле.

— А! — вигукнув величезний чоловік. 
Він підійшов ближче, і подих теплого сві
жого вітерця розтріпав мені чуба на чолі.
— А! — вигукнув він знову і, опустивши 
свою широку руку, знайшов мою, потиснув 
її міцно й чемно. — Я дуже радий, — про
мовив він мені над головою. !, звертаючись 
до решти, спитав: — Страждаєте, кажете?

Подув сірокко тріпав мені чуба, а чоло
вік, усе ще міцно тримаючи мою руку, пра
вив:

— Я дуже радий...
— Будь ласка, — відповів я. — Нема за 

що.
— О, — сказав чоловік. — Є за що. Я 

дуже пишаюсь.
А я:
— Це мені честь.
А чоловік:
— Ні, все ж таки мені, пане, — ! знову,

звертаючись до решти, спитав, тимчасом гік 
вітерець тріпав мені чуба: — Отже, він
страждає?

— Так, Порфіріо, — відповів чоловік на 
ім'я Езекіеле. — Страждає, і не лише за 
себе одного.

— ! не за дрібниці світу, — пояснив то
чильник. — Не за те, що з нього пожарту
вали...

— Ні, — сказав чоловік на ім'я Езекіеле.
— Він страждає за спільне горе світу.

— За горе скривдженого світу, — доки
нув точильник.

Тепер Порфіріо в темряві торкнувся 
моєї голови, обличчя і знову вигукнув:

— А! — і потім додав: — Розумію й ці
ную.

— Ножиці й ножі! — заволав точильник.
— Ножиці? — стиха повторив чоловік на 

ім'я Порфіріо. Було дуже темно, звідкілясь 
лилося тепло, воно гуляло серед нас, як 
животворна течія затоки з вітерцем на по
верхні.

— Ножі? — повторив він. І м'яко сказав:
— Ні, друзі, ні ножів, ні ножиць — нічого 
такого не треба, а потрібна жива вода...

— Жива вода? —пробурмотів точильник.
— Жива вода? — пробурмотів чоловік на 

ім'я Езекіеле.
А чоловік на ім'я Порфіріо провадив да

лі:
— Я казав вам тисячу разів і знову кажу. 

Тільки жива вода може змити кривду світу 
і задовольнити прагнення скривдженого ро-
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ду людського. Але ж де вона, ця жива во- 
да? %

— Там, де є ножі, там є й жива вода, — 
сказав точильник.

— Там, де є страждання за світ, там є й 
жива вода, — сказав чоловік на ім'я Езе- 
кіеле.

Нас оточувала ніч, і голоси притишились, 
і ніхто б не міг почути, як ми розмовляємо. 
Ми стояли близько один до одного, голо
ва до голови, і чоловік на ім'я ГІорфіріо 
був наче величезний чорний сенбернар, що 
зібрав усіх і сам сховався під теплом сво
го хутра. Він дуже довго говорив про жи
ву воду; говорив і чоловік на ім'я Езекіеле, 
говорив точильник; слова лунали серед но
чі, і ми були тінями, мені здавалось, що я 
потрапив на таємне збіговисько духів. По
тім голос чоловіка на ім'я Порфіріо пролу
нав гучніше.

— Ходімо до Коломбо, я почастую вас 
келихом вина, — сказав він, зняв шматину, 
замкнув двері й повів нас вулицею у своїй 
теплій течії.

Тільки в пивниці у Коломбо можна було 
роздивитися, як він виглядає. Височенний, 
плечистий, у коричневій куртці, він мав куч
му чорного з сивиною волосся, блакитні 
очі, каштанову бороду й червоні руки: 
справжній здоровенний сенбернар з шля
хетним поглядом.

— Привіт, Коломбо! — мовив він, увіхо- 
дячи.

Візок точильника ми занесли з собою до 
пивниці, освітленої ацетиленовими ліхтаря
ми.

«І кров'ю святого БуМбіла...» — співали 
всередині.

Коломбо в жовтій хустині, по-піратсько- 
му пов'язаній на голові, стояв за шинква- 
сом.

— Агов, — озвався він.
І чоловік на ім'я Езекіеле сказав:
— Вина. Ці панове мої гості.
— Твої? — лагідно заперечив чоловік на 

ім'я Порфіріо. — Це я запросив усіх.
Люди, які співали пісню, сиділи на лаві 

під стіною; стола перед ними не було, во
ни тримали в руках маленькі металеві ке
лишки і співали погойдуючись. І чоловік на 
ім'я Езекіеле сказав:

— Але ж я перший запросив їх.
— Ось вино, — сказав Коломбо і поста

вив на шинквас чотири повні по вінця ке
лишки. Потім, усміхаючись, додав: —Спер
шу може почастувати пан Езекіеле. А по
тім пан Порфіріо.

— Авжеж* — сказав чоловік на ім'я Езе
кіеле.

— Розумію і ціную, — сказав чоловік на

ім'я Порфіріо. І підняв чару. — Я дуже пи
шаюсь.

Точильник вигукнув:
— Хай живе!
Посеред цієї пивниці без столів горіла 

жарівниця, і двоє кремезних молодиків, си
дячи біля неї, гріли при вогні руки. Колом
бо черпав вино з бочки, наливав нові ке
лишки, люди погойдувалися на лаві, стиха 
співаючи, а від долівки, від стін, від темря
ви йшов одвічний винний дух, накопичений 
тут самим вином. Усе минуле людського 
життя разом із вином ніби розлилося дов
кола нас.

— Що хай живе? — запитав чоловік на 
ім'я Езекіеле.

— Хай живе оце! — відповів точильник, 
підносячи свій келишок.

— Оце? — перепитав чоловік на ім'я 
Порфіріо. — А що це таке?

Він випив, і всі випили, я теж випив, по
рожні келишки дзенькнули об оббитий цин
ком шинквас. Коломбо знову приніс вина.

— Світ, — кричав точильник, — земля, 
ліс і лісові карлики; гарна жінка,, сонце, 
світло, ніч і ранок; пахощі меду, любов, 
радощі й утома; і сон без кривди, світ без 
кривди!

«І кров'ю святого Бумбіла...» — хрипки
ми голосами співали люди на лаві.

Ми випили по другому келишку, і наша 
балачка точилася далі між глухих стін.

— Я не вірю, — мовив чоловік на ім'я 
Порфіріо.

— І все ж таки, — сказав чоловік на ім'я 
Езекіеле.

— Ні, потрібна жива вода, — сказав чо
ловік на ім'я Порфіріо.

— Ого, жива вода! —1 гукнув Коломбо, 
хазяїн пивниці. — Ось жива вода! Хіба це 
не жива вода? Ось, люди, радість життя, 
жива вода...

Чоловік на ім'я Порфіріо похилив свою 
величезну голову, але випив; і всі випили, 
навіть я випив, і двоє молодиків біля жарів- 
ниці пили жадібними очима, люди на лаві 
співали, і наші келишки були порожні.

— Дерева і свіжі фіги, соснова глиця, — 
вів далі точильник, — зорі в серцях чесних 
людей, ладан і миро, сирени в морських 
глибинах, вільні ноги, вільні руки, вільні 
груди, розвіяне волосся, вільне змагання і 
боротьба — ух ти ж!

«А-ааа! А-ааа! А-ааа!» — співали люди 
на лаві.

— Охо-хо... — мовили двоє, що сиділи 
біля жарівниці.

До пивниці входили нові люди. Коломбо 
гукав «Агов!», наливав вино, і собі пив, на 
його похмурому обличчі було тільки вино, 
що пройшло крізь віки, і люди, нагі в усій
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минувшині вина, нагий винний дух, нагота 
вина.

— Пийте, друже! — мовив точильник і 
простяг мені третій келишок з вином.

Чоловік на ім'я Порфіріо зазначив:
— Наш друг чужинець.
— Так, він чужинець, — потвердив чоло

вік на ім'я Езекіеле. — І першим його впі
знав Калоджеро.

— У нього є лезо! — закричав точиль
ник. — У нього є жива вода. Він страждає 
за скривджений світ, а світ величезний, світ 
прекрасний, світ — це птиця і молоко, зо
лото, вогонь, грім і повідь. Жива вода на
лежить тому, хто має в собі живу воду!

— Ось жива вода, люди, — мовив Ко
ломбо. Він теж пив, він теж був нагий у на
готі вина, він був карлик у невичерпному 
винному джерелі.

НАГІ В ВИНІ
— Не такий я вже й чужинець, — відпо

вів я чоловікові на ім'я Порфіріо.
— Та ну? — сказав чоловік на ім'я Езе

кіеле.
— Як не такий? — мовив чоловік на ім'я 

Порфіріо.
Попиваючи вино із третього келишка, я 

пояснив, що не такий я вже й чужинець, і 
очиці Езекіеле вдоволено заблищали.

— Ти диви! — гукнув Порфіріо.
— Хіба ви не знали, що це син Феррав- 

то? — спитав карлик Коломбо.
— У Ферравто багато ножів. Хай живе 

Ферравто! — гукнув точильник.
Всі вже допивали свій третій келих, і тіль

ки в мене лишалася ще половина, і точиль
ник вилив моє вино на долівку, сказавши, 
що я мушу випити з ними по четвертому.

— Я знав вашого діда, — сказав чоловік 
на ім'я Порфіріо.

— А хто його не знав? — гукнув точиль
ник. — Він мав живу воду.

— Так, — сказав чоловік на ім'я Порфі
ріо, — він приходив сюди зі мною, ми пи
ли разом.

— Він був великий пияка, — зауважив 
карлик Коломбо.

На лаві під стіною люди заспівали сумної.
«І кров'ю святого Бумбіла», — виводили 

вони й похитували головами та плечима, 
сумно нагі в наготі вина.

— І він страждав за скривджений світ,— 
сказав чоловік на ім'я Езекіеле.

— Скривджёний світ? Який це світ скрив
джений? — закричав розбещений карлик.

— І вашого батька я теж знав, — сказав 
чоловік на ім'я Порфіріо.
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— Ми були приятелі — додав чоловік на 
ім'я Езекіеле. — Він був поет і грав у п'є
сах Шекспіра. ^Макбет, Гамлет, Брут... Якось 
він виступив перед нами.

— О, то був надзвичайний випадок! — 
вигукнув точильник. — Ножі й тризуби! 
Розпечене залізо!

Усі випили по четвертому келишку, тіль
ки я тримав у руці непочатий, слухаючи про 
батька.

— Він приходив сюди випити в товари
стві, — сказав чоловік на ім'я Порфіріо.

А розбещений гном зауважив:
— Це тут він виступав. Він виходив у чер

воній киреї й казав, що він король датсь
кий.

— А мені казав, що він Полоній, — су
мирно пробурмотів чоловік на ім'я Езекіе
ле. Потім додав:—Ох, як глибоко страждав 
він за скривджений світ!

— Хай живе! — знову вигукнув точиль
ник.

А чоловік на ім'я Порфіріо знову запи
тав:

— Що хай живе?
— Хай живе! Хай живе! — гукнув то

чильник.
— Хай живе! — гукнув один п'яниця.
— Хай живе! — гукнув другий п'яниця.
— Хай живе! — сумирно пробурмотів 

чоловік на ім'я Езекіеле.
— Хай живе, живе, живе! — співали на 

лаві сумні люди. Страдники від свого горя 
і страдники за горе скривдженого світу — 
вони були разом у голій могилі вина й мог
ли здатися привидами, що зрештою поки
нули цей світ страждання і кривди.

А двоє молодиків, що без вина сиділи 
далі біля жарівниці, плакали.

У БЛАЖЕННОМУ СНІ
— Ще по келиху мені й моїм друзям,— 

звелів чоловік на ім'я Порфіріо. Він роз
стебнув простору шерстяну куртку і пока- 
зав свої руки й плечі, а чоловік на ім'я 
Езекіеле розгорнув плед. — Це буде ос
танній келих, але після нього буде ще один.

Він уже випив шість келишків. Езекіеле й 
точильник випили по п'ять, а я все ще три
мав майже повний четвертий. Величезний, з 
червоними руками і обличчям, з сивою і 
каштановою бородою, сивим і чорним чу
бом, він панував у цій пивниці. Він був лю
диною, він не був рабом вина, як гном Ко
ломбо, він був великим королем-завойов- 
ником, що живе в своєму потойбічному за- 
войовництві, у вині.

Проте він заперечував, що вино може

бути отією живою золою, і не забував про 
світ,

— Не помиляйтеся, не помиляйтеся, — 
казав він.

— Що саме? ■— питав точильник.
А чоловік на ім'я Езекіеле з раптовою 

тривогою нишпорив навкруги своїми очиця
ми.

— Ні! — неначе кричали вони.
І тоді чоловік на ім'я Порфіріо черво

ною рукою схопив сьомий келишок і за
певнив, що там, де є вино, більше не існу
ють дрібниці світу цього,

— А кривди? Страшні кривди людського 
роду і світу? — все запитував чоловік на 
ім'я Езекіеле.

Я, повторюю, весь час тримав четвертий 
келишок. Щось стримувало мене, і я не 
міг більше пити, не зважувався поринати 
далі в жалюгідну наготу вина, позбавлено
го землі.

— Пийте, друже, — припрошував мене 
чоловік на ім'я Порфіріо.

Я спробував потягти губами вино, і во- 
но здалося мені приємним, коли отак тяг
ти його губами, інакше я б і не зміг пити; 
минуле всього людства породжувало в ме
ні відчуття, що це — не живий згусток лі
та й землі, а сумний-сумний міраж, вичав
лений із печери століть. Бо що могло іще 
бути в постійно кривдженому світі? Поко
ління й покоління пили і топили своє горе 
у вині, шукали у вині наготи, одне поколін
ня пило до іншого, у жалюгідній наготі ви
на минулих часів й усього вилитого суму.

«І кров'ю святого Бумбіла...» — співали 
сумні люди на лаві.

Якийсь чоловік дрімав, схиливши голову, 
інший зажурився. Точильник був сумний- 
сумний і боязко дивився на всі боки в три
вожній паніці, що побачить нові кривди сві
ту-Він був Полонієм перед моїм шекспірів- 
ським батьком. А чоловік на ім'я Порфі
ріо? Ким міг би стати чоловік на ім'я Пор
фіріо перед моїм батьком Гамлетом? Він 
один був спокійний, він не мав ілюзій і все 
одно відчував велику відповідальність. Він 
дивився на нас, на мене, на Езекіеле, на 
точильника і на п'яниць, що стояли біля 
шинквасу, на двох молодиків, котрі плака
ли, сидячи на долівці перед жарівницею, на 
людей, котрі співали на лаві. Люди сумно 
хитали головами, співаючи на лаві, і зда
валося, ще вони розгойдуються в плачі, а 
їхні пісні — це хрипкі скарги... А високий 
чоловік на ім'я Порфіріо все дивився на 
них, потім перевів погляд на Езекіеле, на 
мене, на точильника, на двбх молодиків, 
котрі плакали й нічого не випили за весь 
вечір, І я подумав, що йому ніяково змуси
ти нас, стількох людей, іти за собою до
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цього вбогого підземного завоювання. Але 
він був спокійний і навіть усамітнився в 
надприродній розмові з гномом Коломбо.

Він більше не дивився ні на кого, його 
обличчя сміялось, він нічого не бачив пе
ред собою, окрім голої радості винного 
гнома Коломбо. Він перебував у винному 
лоні, і був нагий у блаженному сні, хоч і 
стояв на ногах, це була усміхнена й при
спана старожитність, котра спить довгі люд
ські віки, — батько Ной вина.

Я впізнав його й поставив свій келишок, 
це було не те, в що мені хотілося вірити, в 
цьому не було світу, і я залишив пивницю, 
перетнув вуличку і дійшов туди, де мешка
ла моя мати.

ЛЮДСЬКІ НОЧІ
Будинок стояв край укритого дахами схи

лу гори. Я побрався надвірними сходами і 
опинився на помості, хоч знав, що краще 
було б не заходити, не шукати їжі та ліжка, 
а швидше потрапити на потяг. Тому я зу
пинився.

Холод був дошкульний, внизу блищали 
вогники, угорі— теж, маленькими розкида
ними купками по чотири або п'ять; повіт
ря було блакитне. В небі сяяв лід великої 
покинутої зірки.

Ніч стояла над Сіцілією, і земля була 
спокійна: скривджений світ укрився темря
вою, люди мали поряд світло, замкнене ра
зом з ними в їхніх домівках, а мертві й 
убиті підвелися, сіли у своїх могилах і за
думалися. Я теж думав, велика ніч була в 
мені ніччю в ночі. Ці вогники внизу і вгорі, 
цей холод у темряві, цей лід зірки в небі 
були не тільки ніччю, вони були вічністю; і 
я думав про ночі мого діда, ночі мого 
батька, і ночі Ноя, ночі людини, нагої в ви
ні, беззбройної, плохої людини, меншої за 
дитину чи мертвяка.

КРАСНЕ ПАНСТВО І
І тоді мені спало на думку, що Красне 

Панство, — назва поближньої вулиці, — 
надто нічна назва для Сіцілії: вона означа
ла Привидів.

Людина, нага і беззахисна, йшла серед 
ночі й зустрічала привидів — Лихе Красне 
Панство, котре шарпало її, висміювало і 
топтало, це були примари людських діянь, 
кривди, завдані світові й людському родо
ві, кривди, що виринали з минулого. Вже 
не мертвяки, а примари; щось таке, що не

належало земному світові. І людина, як ви
но чи будь-що інше, ставала їхньою безза
хисною жертвою.

Людина казала: король, герої. І дозво
ляла панувати оголеній свідомості, брала 
древні кривди за славу.

Але дехто, Шекспір або ж мій шекспі- 
рівський батько, навпаки — оволодівали 
цими привидами, входили в них, будили їх 
з їхньої розпусти і марення, змушували їх 
визнати свою вину, страждати за людину, 
плакати над людиною, говорити про люди
ну, ставати символом людського визволен
ня. Дехто робив це в вині, а дехто й ні. Ве
ликий Шекспір — у чистоті своїх ночей, 
безстрашних роздумів і маленький мій 
батько — в безтямному мороці своїх но
чей, вирослих під вином.

То було горе мого батька, бідної люди
ни, нагої і безтямної у своєму вині. Він був 
Ной, котрого треба прикрити запоною ми
лосердя, а не людина мети й чуда.

Я в усякому разі не знав його мети.
Ніч, що її ми виглядали коло вікон, захо

дила дуже довго і повільно захоплювала 
круглу й голу безлистяну рівнину. Тоді з'яв
лявся мій батько, вже одягнений для виста
ви, з'являлись і його люди.

— Готові? — питав він. ! знімав зі стіни 
ріжок шляхового обхідника.

Без галасу залазили ми в дрезину разом 
з Гамлетом. Мати сідала посередині, на 
стільці, ми вмощувалися біля її ніг, батько 
стояв коло ручки спереду, а двоє чолові
ків котили дрезину. Так і служила дрезина: 
удень для земляних робіт уздовж полот
на, вночі — для Гамлета. Двоє чоловіків 
котили дрезину, потім починався спуск, і 
вони теж сідали, більше ніхто не розмов
ляв, і дрезина сама котилася до станційної 
зали чекання, як була зима, а влітку става
ла десь на рівнині, і тоді вистава відбува
лась просто неба, серед косарів, що при
ходили з поля, серед багать і вигуків. Мій 
навіжений батько сходив на кін, влаштова
ний із шпал.

О, то були ночі!
На виднокрузі валували собаки; і сім не

видимих небес, пасмо Молочного Шляху 
наповнювались пахощами ясмину. Видно 
було десять, п'ятнадцять зірок; ми відчу
вали аромат мільйонів. ! мій батько спер
шу сурмив у ріжок.

Потім він попереджав про щось на вухо 
й кричав:

— Гей, хто там є?
Це стосувалося другої дрезини на колії, 

вона їхала попереду нас.
— Полоній, — чулося у відповідь.
Або ж:
— Фортінбрас-
Або ж:
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— Гораціо.
І всі вони були люди нагі й безтямні, кот

рі здобували Привидів лише завдяки гину.
— О скривджений світе! Скривджений 

світе! — скрикнув я на ту думку. Я не че
кав відповіді ні від кого, тільки гід своєї 
пам'яті, але раптом із землі, що. лежала 
внизу, почулася відповідь — чийсь голос 
промовив:

— Хм!

ЧИЙСЬ голос,
ЩО ПРОМОВИВ «ХМ!»

«Ще один точильник», — подумав я.
І озирнувся, шукаючи його, але не поба

чив нікого. Світилися тільки самотні вогни
ки у спокійному холодному повітрі.

— Хто тут? — запитав я.
— Хм! — знов озвався голос.
Я озирнувся, шукаючи пильніше, і тоді 

побачив, що світло зачинених мешкань, де 
живуть люди, не було самотнє. Здавалося, 
ніби ті вогні пригасли. Нові червонуваті вог
ники загорілися серед ночі, немов ліхтарі 
залізничників, поставлені на землю в доли
ні. Але я шукав того, хто промовив «Хм!»

— Хм? — запитав я. — Хм?
— Хм! Хм! Хм! — відповів страшний го

лос.
Я вирішив спуститися, щоб знайти його, і 

спускаючись, побачив, що серед цих вогни
ків, схожих на покинуті ліхтарі, світилися 
вогники мертвих.

— Отже, я на цвинтарі, — сказав я собі.
— Хм! — почувся той самий голос.
— Хто ви? — запитав я.— Ви могильник?
— Ні, ні, — відповів голос. — Я тут во

яком.
Я намагався побачити його, голос звучав 

близько, але вогники мертвих не давали 
зовсім світла.

— Ви дивний! — сказав я.
— Дивний? — засміявся вояк.
— Ви тут, мабуть, на чатах? — запитав я.
— Ні, — сказав вояк. — Я відпочиваю.
— Тут, серед могил? — скрикнув я.
— Це добрі, зручні могили,— сказав во

як.
А я сказав:
— Може, ви прийшли сюди, щоб згада

ти своїх померлих?
— Ні,— відповів вояк. — Швидше поду

мати про своїх живих.
— Ага, — сказав я. — Мабуть, про коха

ну.
А вояк:
— Про всіх потроху. Про матір і братів, 

і про товаришів, і про товаришів моїх това
ришів, і про мого батька в «Макбеті».

— Вашого батька в «Макбеті»? — вигук
нув я.

— Авжеж, пане, — відповів вояк. — Він 
мав звичку виголошувати ролі королів, бі
долаха.

— Як же це? — вигукнув я.
— А так! — мовив вояк. ■— Вони дума

ють: те, що терпиме в королях, ненависне 
в простих людях.

— Як же це так? — вигукнув я знову.—
! мій батько такий...

ВОГНИКИ МЕРТВИХ
— Ну що ж, — зауважив вояк, — усі 

батьки такі, і мій брат Сільвестро...
Я майже заволав:
— Ваш брат Сільвестро?
— Чого ви кричите? — запитав вояк. — 

Нема нічого дивного, що я маю брата Сіль
вестро, бідолашного хлопчину,

— Так, — відповів я, — але Сільвестро 
— це моє ім'я.

— То й що? — сказав вояк. — Імен ма
ло, а людей багато.

Я запитав:
— Вашому братові тридцять років?
— Ні, пане, — відповів вояк. — Це хлоп

чик одинадцяти-дванадцяти літ. У коротень
ких штанцях, з кучмою волосся, закоханий. 
Він любить, любить світ. І як я в ці літа,.,

— Як ви? — стиха запитав я.
— Авжеж. Ніщо не могло скривдити нас 

у нашому коханні, його і мене...
— Ви це про що? — знову запитав я 

стиха
Вояк засміявся
— Хм! — сказав він.
— Де ви? — простяг я руку.
— Тут, — відповів він.
Я йду, шукаю його, але не можу нама

цати. Вогники мертвих уже не мерехтіли, 
вони витяглися в довгу вулицю за моїми 
плечима, і багато їх ще було попереду.

— Де ви? — спитав я знову.
— Я тут, тут, — сказав вояк.
— Ага, з того боку? — вигукнув я.
— Атож, — відповів він. — 3 того боку.
— Як це? — кричу я. — Значить, зліва?
— Хм! — каже вояк,
Я спинивсь. Очевидячки, я був у глибині 

долини: вогники мертвих тепер виблиску
вали, майже зовсім не порушуючи темря
ви наді мною.

— Зрештою ви є чи вас нема? — крик
нув я.

Вояк відповів:
— Той. хто мене запитує — це водночас 

і я сам. Єсть я чи мене нема? В кожному 
разі я можу згадувати. І бачити...
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— А що іще? — питаю я.
— Годі, — каже вояк. — Я бачу свого 

брата і хочу гратися з ним.
— Ага! — вигукнув я. — Хочете гратися 

з хлопчиком одинадцяти літ?
— А чому б і ні? — відповів вояк. — Він 

старший за мене. Мені сім років, а йому 
одинадцять.

— Як? — вигукнув я. — Ви у сім літ во
як?

Вояк зітхнув і сумно мовив:
— Гадаю, я досить настраждався, щоб 

дозволити це собі.
— Що саме? — сказав я. — Стати воя

ком?
— Ні, — відповів він. — Мати сім років. 

І гратися з братом.
— Ви граєтеся зі своїм братом? — запи

тав я.
— Так, пане, — відповів він. — 3 вашого 

дозволу, я ще й досі граюся з ним.
— А ще? — зауважив я. — Що ви ще 

робите?
— Багато дечого, — відповів він. —Роз

мовляю з дівчиною. Підрізаю виноградну 
лозу. Поливаю сад. Бігаю...

— Е, ви ж забуваєте, що оточені могила
ми, — сказав я.

— Нічого подібного, — відповів він. — Я 
добре знаю, що я тут, і ніхто не зможе ме
не скривдити... Я спокійний до певної міри.

— Зрештою, ви щасливі, — зауважив я.
Він знову зітхнув:
— Як я можу бути щасливий? Я лежу на 

полі серед снігу і крові вже тридцять днів.
— Ви мелете дурниці! — вигукнув я.
Тепер вояк зразу не відповів мені, і між

нами залягла мить великої тиші.
— Хм! — промовив зрештою вояк.
— Хм! — кажу я.
А вояк:
— Ви маєте слушність. Вибачте: я сказав 

це в переносному розумінні.
Я задоволено зітхнув і знову інстинктив

но простяг руку:
— Де ви?
— Я тут, — відповів вояк.

ВИСТАВА
Як і перед цим, я пошукав його кілька 

хвилин зліва, справа, потім облишив.
— Занадто темно, — сказав я.
— Уже, — відповів він.
Тоді я сів на одну могилу, поряд з вог

ником мертвого.
— Краще сидячи.
— Авжеж, краще, — відповів вояк. — 

Навіть зручніше, ніж тоді, коли в нас була 
вистава.

— Вистава? — скрикнув я. — Яка виста 
ва?

— Хіба ви прийшли не на виставу?— спи
тав вояк.

А я:
— І гадки не маю про виставу.
А вояк:
— Ну, от ви сіли й дивитесь... Ось вони 

виходять.
Я:
— Хто виходить?
Вояк:
— Всі вони, король і його вороги, пере

можці й переможені...
Я:
— Що ви кажете? Я нічого не бачу.» 
Вояк:
— Це, мабуть, тому, що темно.
Я:
— Тоді чому ж вони дають виставу? 
Вояк:
— Бо мусять це робити — вони нале

жать історії...
Я:
— І що ж вони показують?
Вояк:
— Діяння, завдяки яким стали славетні. 
Я:
— Як? Щоночі?
Вояк:
— Завжди, пане. Відтоді, як Шекспір 

більше не пише про них віршів, не метить
ся за переможених, не прощає перемож
цям.

Я:
— Що?
Вояк:
— Я сказав.
А я:
— Але ж це жахливо.
Вояк:
— І страшно.
Я:
— Уявляю собі, як вони страждають. Не

описані Цезарі. Неописані Макбети.
Вояк:
— І їхні прибічники, і партизани, і вояки... 

Страждаємо, пане.
Я:
— І ви теж?
Вояк:
— Я теж беру участь у виставі.
А я:
— Ви берете участь у виставі? Ви граєте 

зараз?
Вояк:
— Я завжди граю. Тут — уже тридцять

днів. <
Я:
— Але ви вже не кажете, що граєтеся зі 

своїм одинадцятирічним братом?
Вояк:
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— Ні. Я розмовляю з дівчиною, підрізаю 
виноградну лозу, поливаю сад...

Я: *
— Отже?
Вояк не відповів.
— Отже? — наполягаю я.
Вояк відповідає:
— Хм!
— Хм! Чому «хм»? — кричу я.
Вояк знову не відповідає.
— Готово? — запитав я.
— Готово, — відповів вояк.
Я:
— Боюсь, що ви кудись підете.
Він:
— Ні, я тут.
Я;
— Я не хочу, щоб ви йшли.
Він:
— Я теж не хочу.
— Добре, — кажу я.
Я не зважуюсь. Кажу «добре» ще раз. 

Ще раз вагаюсь. Ще раз кажу «добре», 
Нарешті запитую:

— Це страшна річ?
— Дуже, — відповідає він. — Ніби зв'я

заний раб, якого щодень глибше пронизу
ють на закривавленому й засніженому по
лі.

— Ага! — скрикнув я. — Саме це ви й 
показуєте у виставі?

— Авжеж, — відповів вояк. — Через це 
я й зажив слави.

— Вам багато доводиться страждати? — 
спитав я.

— Багато, — відказав він, — Мільйони 
разів.

Я:
— Мільйони разів?
Він:
__ За кожне надруковане слово, за кож

не вимовлене слово, за кожен міліграм 
спорудженої бронзи.

Я:
— Це змушує вас плакати?
Він:
— Це змушує нас плакати.
— Але, — кажу я, — ви граєтеся зі сво

їм братом, розмовляєте з дівчиною і ще 
там щось робите... Хіба це не втіха?

~  Не знаю, — відповідає вояк.
— Хіба цього мало? —  зауважую я.
— Не знаю, — знову відповідає вояк.
— Ви щось приховуєте від мене, — ка

жу я. — У мене таке враження, що ви спо
кійні і ніщо не може скривдити вас.

— Так воно й є, — відповідає вояк.
— Тоді, — кричу я, — неправда, що ви 

плачете!
— На жаль! — зітхає вояк.

Сумирним голосом я питаю його:
— Чи не можу я щось зробити, щоб 

утішити вас?
Він відповів, що не знає.

«МОЖЕ, ВАМ СИГАРЕТУ»
Я повторив:
— Може, вам сигарету? — Потім пошу

кав у кишені сигарету й додав:
— Хочете, спробуємо?
— Спробуймо, — відповів він.
Я простяг йому сигарету,
— Ось, — мовив я.
Але сигарета залишилась у мене в руці.
— Де ви? — покликав я.
— Я тут, — сказав вояк.
Я підвівся, ступнув крок уперед, потім 

іще, але сигарета так і залишилась у мене 
в руці.

— То хочете чи ні? — крикнув я.
— Хочу, хочу, — відповів вояк.
— Тоді беріть!
Вояк не відповів мені.
— Тримайте! Де ви? — гукнув я.
Вояк більше не відповідав мені. Я крик

нув кілька разів, потім побіг, вийшов із до
лини і знов опинився біля дому моєї мате
рі; і аж тут побачив, що кладовище з його 
вогниками лежить далеко піді мною.

Я проспав решту цієї ночі й забув усе, а 
коли прокинувся, було ще темно.

Холодний попіл спадав зі снігових вер
шин на Сіцілію; сонце ще не зійшло. Була 
ніч без нічного спокою, без сну; в повітрі 
кружляло вороння; з дахів, з городів весь 
час лунали постріли.

■— Що це? — запитав я матір.
— Середа, — відповіла мати.
Вона була спокійна, знову з хусткою на 

плечах і в чоловічих шкарбунах, але мов
чазна й не схильна до балачок.

— Сьогодні їду, — сказав я.
Мати знизала плечима; вона сиділа, і го

лова її була вкрита попелом, що падав на 
Сіцілію.

— Але що це? — вигукнув я.
Я устав і вийшов на поміст, а мати по

вільно рушила слідом, немов стежачи за 
мною,

ВОРОННЯ
— Бах! — пролунав рушничний постріл.
— В кого стріляють? — запитав я.
Мати спинилася в дверях і глянула уго

ру, де кружляло вороння.
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— У ворон? — запитав я.
— Так, у них, — відповіла мати.
Знову пролунав постріл, і в повітрі р\93- 

лелвся попіл, а ворони крякали непоцілені.
— Регочуть, — зауважив я.
— Ти ще не протверезився? — спитала 

мати.
Я глянув на неї: вона йшла слідом, пов

торюю, ніби стежачи за мною.
— Я був п'яний?
— Хіба ти не знаєш? — запитала мати.— 

Ти прийшов додому такий точнісінько, як 
твій батько, коли напивався п'яний. Він то
ді бував похмурий. Падав на моє ліжко, а 
мені лишав канапу.

Пролунав ще один постріл з рушниці.
— Я не розумію, що з вами робиться,— 

провадила мати. — Твій дід сміявся й жар
тував, коли пив вино.

Четвертий постріл пролунав звідкілясь 
із-за города, за ним — п'ятий, але ворон
ня весь час кружляло непоцілене високо в 
небі, крякало і сміялось.

— Чому воно кружляє? — вигукнув я.
Мати насторожилась. Вона дивилася й

чекала, коли впаде котрась із птиць.
— Але чи справді стріляють у них? — 

спитав я матір.
Бахнув шостий, сьомий постріли, і мати 

розгнівалась.
— Марна праця. Вони не влучать, — мо

вила вона, пішла до хати, бігцем верну
лась з дубельтівкою в руках і теж почала 
стріляти.

— Бах! Бах!
Та ніщо не могло завадити недосяжному 

лету ворон.
— Регочуть, — зауважив я. '
— Бах! Бах! Бах! — відповіла мати.
Потім унизу біля сходів почувся голос

гладкої жінки. Він долинав до матері по
між пострілами й кряканням ворон:

— Щаслива мати!

Мати мовчки повернулася на кухню й сі
ла. Посередині горіла жарівниця, і мати по
вільно взяла щипці, поворушила ними й по
клала у присок, потім повільно перегорну
ла жар, встала й підійшла до плити. Я по
думав, що вона нічого не зрозуміла. ч

— Ти поїси зі мною перед від'їздом? — 
запитала вона.

— Як хочеш, — відповів я. — Як хочеш.
Я подумав, що вона нічого не зрозуміла,

й хотів щось зробити для неї, хоч на цьому 
моя мандрівка по Сіцілії закінчувалась. 
Люба старенька; щаслива мати! Як і в пер
ший день, спитала мене, чи не хочу я осе
ледця або цикорію. Спитала, чи не хочу я 
кави, і сказала, що може її зготувати; я ба
чив, як вона поралася з кавником біля пли

ти, бачив, як усамітнювалася в своїх клопо
тах, як усамітнюється кожна жінка, і я бо
явся за її самотність, за свою, за батькову 
самотність і самотність брата, вбитого на 
війні.

«ЩАСЛИВА МАТИ»
— О котрій годині ти їдеш? — запитала 

вона.
Сіцілія тепер замкнулася для мене, я 

страждав від цього й відповів, що хочу 
прибути вчасно, а тому маю виїхати сього
дні ввечері із Сіракуз. Мати молола каву і, 
розтираючи зернята, думала про потяги і 
пошту. Потім сказала:

— Сподіваюсь, що хоч ти не підеш у во
яки.

Тоді я побачив, що вона зрозуміла все.
— Приїзди ще, — додала вона.
— Ти рада, що я провідав тебе? — спи

тав я.
Вона відказала:
■— Атож. Приємно побалакати з сином 

після п'ятнадцяти років...
Мати домолола каву, і сичання води, що 

лилася на вогонь, знову привернуло її до 
плити, до всіх речей її самітності. Потім по
вела далі:

— Роки приходять і відходять, і сини при
ходять і відходять...— А що за вікном кря
кало вороння, вона додала: — Ох, ці мені 
ворони!

— Хто їх кличе сюди? — запитав я.
Мати знизала плечима:
— Вони прилітають щоразу.
Запала мовчанка, потім я спитав:
— А хто був цього разу?
Мати подивилася на речі нашого дитинст

ва, розкидані по кухні. Глянула кудись да
леко, потім ближче, ще ближче й відпові
ла:

— Був Ліборіо.
— А, це третій з нас? — сказав я.
— Він ще не бачив світу й тому був за

доволений, коли його взяли до війська. Він 
посилав мені листівки з тих місць, що їх 
бачив. Три торік, дві — цього року. Гарні 
міста! Вони йому подобалися.

— Це були міста, де точилася війна?
— Мабуть, — відповіла мати.
— І він був задоволений? — голосно 

скрикнув я. А потім додав: — Гарна робо
та для хлопчиська!

— Тепер я не думаю про нього погано, 
«— сказала мати.

— Погано? — скрикнув я. — Як це тобі 
спало на думку? Він міг стати героєм.

Мати глянула на мене так, ніби в моїх 
словах бриніла гіркість.
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1— Hi! — сказала вона. — Він був бідний 
хлопець. Він хфтів побачити світ. Він любив 
світ.

— Чому ти так дивишся на мене? — ви
гукнув я. — Він був сміливий. Він завойо
вував. Він переміг.

Потім я закричав іще голосніше:
— І він загинув за нас. За мене, за тебе, 

за всіх сіцілійців, щоб ми жили далі — всі 
ми, Сіцілія, цей світ... Він любив світ!

— Ні! — сказала мати. — Ні! Він був 
хлопчик, як і ти. Тобі одинадцять років, а 
йому сім. Ти...

— Ти даси мені кави? — вигукнув я.
— Дам, — відповіла мати.
Вона налила чашку кави й, поставивши її 

на стіл переді мною, додала:
— Мабуть, я все одно не побачила б йо

го. Бідний хлопчик! Він любив світ.

«БІДНИЙ ХЛОПЧИК, 
ВІН ЛЮБИВ СВІТ»

Я бачив, як мати замислилась над своїми 
останніми словами: «Бідний хлопчик! Він 
любив світ», — і в мені прокинулося ба
жання, властиве кожному хлопцю: пізнати 
світ, бродити гарними містами, зустрічати 
жінок. Поки я пив каву, мати позирала на 
мене так, ніби я змінився на обличчі, ніби 
я пив каву з жахом і люттю. А я просто не 
був згоден з її думкою про бідного хлоп
чика і своїм уявленням про сім років. Я не 
хотів, щоб вояк мав сім років. І тому із 
правдивим жахом і правдивою люттю ви
гукнув:

— Чорт!
Мати, сидячи на стільці біля жарівниці, 

обернулася й ледь чутно промовила:
— Одного я не можу зрозуміти: чому та 

жінка назвала мене щасливою?
Я швидко відповів:
— Це ясно. За його смерть, що услави

ла тебе.
— Його смерть уславила мене? — спита

ла вона.
— Помираючи, він здобув собі славу,— 

відказав я.
Мати знову глянула на мене так, ніби в 

моїх словах чулася гіркота. В її очах, спря
мованих на мене, я весь час читав якусь пі
дозру й докір.

Вона промовила з докором;
— і це моє щастя?
Я вперто відповів:
— Його слава впала на тебе. Адже це т*і 

йрго породила.
Та мати докірливо провадила далі:
— Я ж його втратила назавжди. Ти пови

нен називати мене нещасною.

— Нічого подібного. Втративши, ти заво
ювала його. Ти щаслива.

Мати збентежилась і якусь хвилину ду
мала, дивлячись на мене байдуже й докір
ливо. Здавалось, вона почуває мою зверх
ність. Запитала мене:

— Ти певен, що та жінка не хотіла покеп
кувати з мене?

— О, ні, — відповів я.—Вона добре зна
ла, що каже.

— І справді думала, що я щаслива?
— Звісно, — відповів я. — Вона б хоті

ла бути на твоєму місці.
— На моєму місці? Бути, як я? — запита

ла вона.
— Як ти з мертвим Ліборіо. Вона б пи

шалася ним, — відмовив я.
Вона:
— Отже, вона мені заздрить..#
Я:
— Всі жінки заздрять тобі.

«ТІЛЬКИ 
БІДНИЙ ХЛОПЧИК»

Але мати все одно дивилася на мене 
байдуже. Вона відчула мою зверхність, це 
було ясно. Нарешті вона обурилась:

— Що це ти кажеш?
— Я правду кажу, — відповів я. — Про 

це навіть у книжках написано. Ти забула 
підручники?

— Я дійшла тільки до третього класу,— 
сказала вона.

— Ти вчила трохи історію, — мовив я.
— Про Мадзіні й Гарібальді, — сказала 

вона.
Я:
— І про Цезаря, Муція Сцеволу, Цінцін- 

ната, Коріолана. Ти пам'ятаєш що-небудь із 
римської історії?

Вона:
— Пам'ятаю, що говорила Корнелія, ма

ти Г ракхів.
Я:
— О, це добре! Що ж говорила Корне

лія?
Вона:
— Вона казала, що її сини — це її скарб.
Я:
— От бачиш! Корнелія пишалася своїми 

синами.
Мати посміхнулася.
— Яка дурниця! — вигукнула вона.— Ад

же синів Корнелії не було вбито.
— Авжеж! — сказав я. — Тоді вони ще 

не були мертві. Але за що, по-твоєму, Кор- 
нелія пишалася ними?



— За що? — перепитала мати.
— Бо вона знала, що ЇЇ сини ладні вмер- 

ти... — сказав я. — Корнелія була римсь
кою матір'ю.

Моя мати знизала плечима, знову збен
тежилась і далі байдуже дивилася на мене.

— Бачиш, — провадив я, — ця жінка 
вважає тебе за своєрідну Корнелію. Хіба 
тобі не приємно бути своєрідною Корне- 
лією?

— Не знаю, — байдуже відповіла мати.
— А яка вона була, та Корнелія?

— Вона була чудова жінка! — сказав я.
— Шляхетна, поважна пані.

А моя мати:
— Гарна?
А я:
— Гарна і розумна. Висока. Білява. Саме 

така, якою ти її собі уявляєш.
— Стривай! — вигукнула мати. — А чо

го ж про неї пишуть у книжках?
— Завдяки її синам!
— Щаслива! — вигукнула мати.
— От бачиш! — вигукнув і я. — Отож і 

ти щаслива...
— Я? — здригнулася мати. Червона на 

виду, вогонь і полум'я, з хусткою на пле
чах, вона швидко проговорила: — Ти хо
чеш сказати, що про мене теж напишуть у 
книжках?

— Майже так, — сказав я. — Про тебе 
і про твого сина. Ви вже належите книж
кам.

Мати розхвилювалася. Вона не могла за
спокоїтись і не йняла мені віри.

— Належимо книжкам? Книжкам? —кри
чала вона.

— Історії, — сказав я. — А ти цього не 
знала? Пішовши зі світу, він увійшов в іс
торію. 1 ти разом з ним.

— Я з  ним? — кричала схвильовано ма
ти.

— І ти з ним. І ти з ним! — кричав я 
теж. — Хіба ти думаєш іще належати цьо
му світові? І цій землі? Цій Сіцілії?— Потім 
я ще дужче вигукнув: — Ні, моя матусю. 
Тебе викличуть і дадуть медаль.

— Медаль? — голосно перепитала мати.
— Так, на груди, — теж голосно відповів

я. Потім нарешті стишив голос і спокійно 
провадив далі:— За те, що він зробив для 
світу. Для усіх міст. Для цілої Сіцілії. — 1 
скінчив: — Медаль за його заслуги. і

Мати похитнулася тільки тепер.
— Хіба це можливо? — промовила вона.

— Він був тільки бідний хлопчик.
І я злякався. І теж почав пригадувати.

НЕ ІСТОРІЯ, 
А ІНШЕ

Що це означало — «бідний хлопчик»?
Я роззирнувся на кухні, побачив плиту й 

череп'яний посуд, що висів над нею, діжу 
на тісто, посудину на воду, умивальник, 
стільці, стіл, дідові дзигарики на стіні, і, 
дивлячись отак, почав боятися. Я боявся 
навіть своєї матері. Запнута хусткою, вона 
жила серед своїх речей, як одна з них. Там 
усередині, вона продовжувала своє життя 
і ще могла смажити оселедця на жарівни- 
ці й ходити в батькових шкарбунах. Я ди
вився і боявся.

І я питав себе: хто більше був бідний 
хлопчик?

Хто був бідний хлопчик?
Я боявся, повторюю. І, між іншим, почав 

навіть згадувати А почавши згадувати, взяв 
сигарету й закурив її. Це була моя перша 
сигарета за день і єдина — та сама, що ли
шилася з п'яної ночі. Я закурив, кинув сір
ника, подумав, що сигарета може надими
ти, і на мої руки повільно-повільно зака
пали сльози.

Закуривши, я вийшов надвір.
— Кра, кра, кра, — кричали в небі серед 

попелу ворони.
Я спустився вниз, пройшов вулицями тієї 

Сіцілії, що нею більше не мандрував, зупи
нився, але курив далі й плакав.

— Кра! Кра! Він плаче! Чого він плаче? 
крякали ворони поміж себе, летячи за

мною.
Я йшов далі, не відповідаючи, і от позад 

мене з'явилася баба в чорному й спитала:
— Чого ви плачете?
Я нічого не відповів і, плачучи, йшов далі 

з сигаретою в зубах; вантажник, який стов
бичив на майдані, засунувши руки в кише
ні, теж запитав мене:

— Чого ви плачете?
Він теж пішов за мною, а я, плачучи, ми

нув церкву. Нас побачив священик — мене 
і тих, хто йшов за мною, — і спитав у ста
рої, вантажника та ворон:

— Чого плаче ця людина?
Він приєднався до нас, а діти, що нас по

бачили, закричали:
— Дивіться! Він курить і плаче!
! вони сказали:
— Це він плаче через дим!
І пішли за мною разом з іншими, не ки

даючи своїх ігор»
Так само пішов за мною перукар, пішли 

тесля, голодранець, дівчина, з головою за
кутана в шаль, ще один голодранець. Всі 
вони запитували, побачивши мене:

— Чого ви плачете?
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Або питали в тих, хто йшов слідом за 
мною:

— Чого він плаче?
І всі вони ставали на мій бік: візник, со

бака, чоловіки Сіцілії, жінки Сіцілії і навіть 
китаєць.

— Чого ви плачете? — питали вони.
Але я не мав що їм відповісти. Я не пла

кав з якоїсь певної причини. В душі я зов
сім не плакав; я просто згадував, і мої спо
гади викликали сльози на очах у інших лю
дей.

Що я міг удіяти? Я простував далі вули
цею. ! дійшов до підніжжя голої бронзо
вої жінки, — пам'ятника загиблим, — де 
опинився серед усіх друзів перших днів, 
серед сіцілійців, яких зустрічав і з якими 
розмовляв під час моєї мандрівки.

— Ви маєте інші повинності, — сказав 
мені Великий Ломбардець. — Не плачте.

— Не плачте, — казали мені друзі хво
рих.

— Не плачте, — казали мені подруги.
Маленький сіцілієць з помаранчами теж

сказав мені:
— Не плачте.
Був тут і катанієць, він промовив:
— Він має слушність, пане, не плачте.
— Я плачу не через вас, — сказав я, — 

Ні.
Я сидів на приступці під бронзовою жін

кою, і друзі моїх друзів оточили мене, га
даючи, що я плачу через них.

— Я не плачу, — правив я. І плакав; — 
Не плачу. Я протвережуюся.

Я НЕ ПЛАКАВ 
ЧЕРЕЗ КОГОСЬ

— Що це означає? — запитав Чоловік з 
вусами Чоловіка без вусів.

— Тут щось є, — сказав Той, що був без 
вусів, Тому, що був з вусами.

— Я не плачу, — провадив я. — І нічого 
тут нема.

А чоловік на ім'я Езекіеле вигукнув:
— Світ дуже скривджений!
— Але я не плачу в цьому світі, — від

повів я.
— Він плаче через свою матір, — ска

зала вдова.
Інша жінка мовила:
— Він плаче за своїм загиблим братом.
— Ні, ні, — заперечував я. — І я не пла

чу навіть у душі. Я зовсім не плачу в цьо
му світі.

І я ще раз сказав, що зовсім не плачу, 
сказав, що не плачу через когось, ані за 
Сіцілією і всім іншим у світі, і прощався з
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ними, і попросив усіх іти собі, сказавши, 
що я просто протвережуюся.

— Де ви так сп'яніли? — запитав мене 
точильник.

— На кладовищі, — відповів я. — Але 
не будемо про це говорити.

— Ага, — відповів точильник.
Я згасив сигарету і перестав згадувати. І 

більше не плакав.

Потім я звів очі на голу бронзову жінку.
То була гарна .молода жінка, удвічі біль

ша від натурального розміру, з гладенькою 
бронзовою шкірою; добре зроблена, як 
сказала б моя мати; з ногами, грудьми, 
спиною, животом, руками... У неї було все 
те, що робить жінку жінкою, вона мовби 
допіру вийшла з чоловічого ребра. Стать її 
була підкреслена різко й похмуро; довге 
волосся з чуттєвою грацією прикрашало її 
шию; лице сміялося з чуттєвою лукавістю, 
як і весь її вигляд, як усе її голе бронзове 
тіло, удвічі більше, ніж це потрібно.

Я встав і обійшов пам'ятник, щоб краще 
оглянути її. Я пройшов ззаду, збоку, потім 
знов іззаду. Друзі дивилися на мене, старі 
підморгували мені, жінки й дівчата, опус
тивши голови, відчували на собі цікаві по
гляди, Великий Ломбардець поважно про
чищав горло.

БРОНЗОВА ЖІНКА
— Це справжня жінка, — сказав я.
Точильник наблизився до мене, став по

ряд на п'єдесталі і звів очі.
— Звісно! — вигукнув він. — Це жінка.
Ми походжали перед нею, задерши го

лови.
— У неї є молоко, — зауважив точиль

ник. І засміявся.
Засміялися біля підніжжя пам'ятника дів

чата. Усміхнувся Великий Ломбардець.
— Це жінка, — знову сказав я і відій

шов кроків на два, точильник відступив слі
дом за мною, і ми разом дивилися на жін
ку, на все її тіло.

— Непогано, правда? — запитав точиль
ник.

Я показав на її усмішку. Точильник під
штовхнув мене ліктем:

— Ох, ох, — зітхнув він.
Жінка підняла одну руку до неба, а дру

гу зігнула на грудях, ніби торкаючись пах
ви першої руки. Вона усміхалась.

— Все знає, — сказав точильник.
Біля п'єдестала засміялась якась дівчина, 

і точильник додав:

— Знає, довготелеса, яка вона довга.
— І навіть більше знає, — сказав я. — 

Вона знає, що невразима.
— Справді? — вигукнув мій співрозмов

ник.
— Це зрозуміло,—сказав я. — Знає, що 

вона з бронзи.
— Он воно що! — вигукнули мої спів

розмовники.
А я додав:
— Хіба це не відчувається?
— Це відчувається, — визнали співроз

мовники.
Я зійшов нижче на одну приступку й сів. 

Дехто відступив на кілька кроків, дехто 
вмостився поруч.

— Ця жінка для них, — сказав я.
Всі погодилися, і я докинув:
— Вони — не звичайні мертві й не нале

жать світові, вони належать чомусь іншому, 
і це жінка для них.

— Хм! — озвався вояк.
— Хіба це не благородно з нашого бо

ку присвятити їм жінку? — вів далі я. — Ці
єю жінкою ми їх прославляємо.

— Хм! — озвався вояк. — Хм! Хм!
— У цій жінці, — провадив я, — у цій 

жінці...
Та я перебив сам себе, і вояк, що гово

рив у мені, голосно промовив:
— Хм!
— Що «хм»? — запитали співрозмовни

ки, що сиділи довкола мене.
— Нічого, — заспокоїв я їх. — Я тільки 

сказав «хм!»
Але в мені знов озвався вояк і знову 

промовив:
— Хм!
— Що це за історія? — запитав Той, що 

був з вусами, Того, що був без вусів,
— Це слово, що відбилось у мене в ду

ші, — відповів я.
Сіцілійці перезирнулись,
— А! — сказав чоловік на ім'я Порфіріо.
— Он як, — сказав чоловік на ім'я Езекі- 

еле.
— Звісно, — сказав точильник.
! Великий Ломбардець кивнув головою на 

знак згоди. Всі погодилися. А один сказав:
— Я теж його знаю.
— Що саме? — спитав Той, що був з ву

сами,
— Що саме? — спитав Той, що був без 

вусів.
Вгорі над усім посміхалася бронзова 

жінка.
— І багато ще треба страждати?! — за

питали сіцілійці.
З італійської переклали Йосип ПАВОЛОЦЬКИЙ

та Юрій ДН1ПРЯК
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АГРЕСОРИ 
І НАЙМАНЦІ

Визвольна війна в'єтнамського 
народу проти іноземних загарбни
ків є безприкладним зразком рі
шучості й героїзму. Всі намаган
ня французьких колонізаторів роз
билися, наштовхнувшись на твер
ду, як кам'яна скеля, волю мужніх 
в'єтнамців. Світ ніколи не забуде 
назви «Дьєн-Бьєн Фу», пункту, де 
було знищено основну масу фран
цузької окупаційної армії, після 
чого західноєвропейські колоні
затори попросили миру й забра
лися геть.

Понад п'ять років триває те
пер розбійницька війна наймогут- 
нішої імперіалістичної держави —- 
США у В'єтнамі, вона стала чи не 
найдовшою із воєн, які провадили 
США за всю свою історію. Десят
ки тисяч убитих і сотні тисяч пока
лічених, тисячі збитих літаків, що
денний видаток у 72 мільйони 
доларів, суворий осуд з боку на
родів св іту— ось чого добилися 
США в цій брудній війні.
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Героїчний приклад В'єтнаму з 
усією очевидністю доводить ту 
істину, що в наїи час перемогти 
народ, який твердо вирішив домог
тися волі й взяв до рук зброю,--
справа неможлива. Та це не 
означає, що визволення є спра
вою швидкою і, тим більше, лег
кою. Ні, американські імперіаліс
ти вдаються до звірств, не зупи
няються перед застосуванням от
руйних газів, напалму, кулькових 
бомб, винищенням цілих сіл, со
тень тисяч мирних жителів. Вони 
піддають тортурам цілий народ — 
а війна волелюбних в'єтнамців 
триває. Тут виросло вже ціле по
коління, яке взагалі не уявляє 
собі, що таке мирне життя, життя 
без пострілів і вибухів артилерій
ських снарядів, що таке небо без 
літаків-бомбардувальників і вибу
хів ракет «земля — повітря».

Вміщені тут документальні фо
тографії зроблені кореспонден
тами західної преси. Вони про
мовляють самі за себе. Розстріли, 
вбивства, беззахисні люди, півден- 
нов'єтнамські солдати, які йдуть 
на смерть, не знаючи, за чиї ін
тереси вони зараз помруть, аме
риканські «джі-ай», які «боронять 
свободу» ціною власної шкури, за 
десятки тисяч кілометрів від до
мівки. А поруч із воєнними стра
хіттями — картини мирної праці. 
Прикметною рисою війни у В'єт
намі є те, що героїчна боротьба 
в'єтнамських воїнів поєднується із 
будівництвом нового життя. В од
ній руці вони тримають гвинтівку, 
а в другій косу. Працюють школи, 
вищі учбові заклади. Народ готує
ться до мирного життя, а що воно 
скоро настане — в це свято вірить 
кожен в'єтнамець.

Ця серія фотографій зроблена 
американським репортером Едді 
Адамсом, який, можливо, мимоволі, 
з убивчою правдивістю показав 
звіряче обличчя американського 
найманця, ката власного народу. 
Американські солдати захопили 
в’єтнамського патріота. Привели 
його до шефа сайгоиської поліції 
генерала Нгуен Нго к Лоана. Той 
холоднокровно натискає на курок 
револьвера. Боєць мертвий. Гене- 
оал у супроводі охоронця йде до 
свого «джипу», а фотографи готу
ють апарати для нових знімків.

Коли ці фото було показано при
ятелеві генерала маріонетковому 
«віце-президентові» Південного 
В'єтнаму Нгуен Као Кі, той спокій
но відказав: «У таких боях подібні 
випадки є явище абсолютно нор
мальне!»

Можливо, читач відчує справед
ливе заспокоєння, довідавшися, що 
через кілька днів після цього зло
чину американський бомбардуваль
ник помилково всадив кілька бомб 
у приміщення сайгонської поліції 
і генерала-вбивцю Нгуен Нгок 
Лоаиа було смертельно поранено.
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Двоє силоміць мобілізованих до маріонеткової 
армії солдатів, не приховуючи страху, біжать 
під кулями в атаку на патріотів. Досить пильно 
вдивитися в обличчя цих хлопців, одягнених у 
строкату уніформу парашутистів, щоб зрозумі
ти, на яких «вояк» американським агресорам 
доводиться покладатися. А між тим нещодавно 
новий міністр оборони США Кліффорд заявив, 
що через деякий час він збирається вивести з 
В’єтнаму частину американських солдатів і 
їхні функції передати новосформованій півден- 
нов’єтнамській армії. І з цією метою в захоп
лених американськими окупантами районах 
В’єтнаму почалася тотальна мобілізація.

САЙГОН 
У ВОГНІ

Кореспондент західнонімецько
го журналу «Штерн», якого важ
ко запідозрити в надмірних сим
патіях до визвольної боротьби 
в'єтнамців, усе ж таки не в змозі 
приховати правду про цю героїч
ну боротьбу й страждання, яких 
завдають народові американські 
імперіалісти. Ось що розповідає 
він в одному із своїх репортажів:

«Поблизу пагоди Ан-Кванг від 
сотні будиночків не залишилося 
нічого, крім кам'яних фундамен
тів. Жінки й діти копирсаються в 
руїнах, розшукуючи хоч які-не- 
будь вцілілі речі. Буддійський чер
нець дивиться на них, лежачи в 
шезлонгу.

Американці вибили в'єтконгівців 
із цього кварталу. І зруйнували 
його вщент. Буддійської новоріч
ної ночі загони партизанів уві
йшли до Сайгона — вони пересу
валися пішки, на моторолерах, в 
автобусах, навіть на викрадених 
американських автомашинах. Біль
шість була в цивільному, без 
зброї. Вони збиралися в наперед 
визначених пунктах, де вже протя
гом місяців зберігалися зброя й 
боєприпаси. Штурм почався блис
кавично, і вже через кілька хви
лин в'єтконгівці взяли чимало мі
ських кварталів під свій контроль.

Я питаю одну стару жінку, яка 
нерухомо стоїть біля ченця, чи 
бачила вона в'єтконгівців. «Так,— 
відповідає стара.— Я бачила в'єт
конгівців. Вони прийшли й зник
ли, як дощ».— «Куди?» — питаю.— 
«А куди зникає дощ?»

Дві тисячі в'єтконгівців загинули

під час штурму. Решта дев'ять 
батальйонів зникли, мов крізь 
землю провалилися. Та вони де
ся ти , чого хотіли: столиця Пів
денного В'єтнаму з її півтора 
мільйона мешканців, чвертю 
мільйона автомашин і майже пів- 
мільйоном мотоциклів повністю 
паралізована. Наступного дня не 
вийшло в світ жодної газети, усі 
крамниці були позакривані, насе
ленню Сайгона не дозволили ви
ходити на вулиці, власне, все 
місто перебувало під домашнім 
арештом.

Органи влади припинили свою
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Невимовних страждань зазнає населення Південного В’єтнаму. На в у 
л и ц і йде бій, скрізь лежать вбиті, в американській машині — тіло мертво
го американця. А на руках у втікачів — діти! Що станеться з ними най
ближчим часом?

діяльність, поліція —  маленькі лю
ди з величезними кольталли —  
зникла. Навіть за подвійну плат
ню не можна було найняти авто
мобіля. У великих готелях не ста
ло ні їжі, ні напоїв, лише три рази 
на день подавалася холодна вода 
для туалету.

З плаского даху готелю «Кара
велла» можна було спостерігати, 
як американці вибивають партиза
нів з околиць. Коли постріли 
вщухли, американки-туристки ви
сипали на вулиці з фотоапарата
ми. Трупи вбитих в'єтконгівців ле
жали на вулицях кілька днів. 
Дами поверталися до готелю, 
збуджено розповідаючи: «Я за- 
зняла ще одного!»

Під час вуличних боїв і повіт
ряних нальотів загинуло багато 
людей, десятки тисяч залишилися 
без даху над головою. Американ
ський прес-аташе заявив, що він 
не може назвати точної цифри 
вбитих.

Фронт був скрізь. Протягом 
довгих днів полювали американ
ці в Сайгоні на своїх противників, 
намагаючись відтіснити їх з цент
ру до околиць, притиснути до 
оборонних ліній, де розташува

лися американські частини. Про
тягом трьох днів по закінченню 
«чистки» населенню дозволялося 
виходити на вулиці лише від 8 до 
12 години ранку, навіть інозем
ним журналістам не дозволяли 
після сьомої години вечора носи
ти свої кореспонденції на цент
ральну пошту. Перелякані поліцаї 
стріляли без попередження в усе, 
що рухалося.

Через тиждень після штурму 
понад 500 в'єтконгівців ще зали
шалися в передмісті Сайгона —  
Шолоні. Самої лише їхньої при
сутності було досить, щоб місто 
виглядало наче мертве. Вночі Сай
гон увесь час освітлювався раке
тами, що їх скидали з літаків.

Через десять років після по
чатку війни у В'єтнамі й Через 
три роки після ескалації в'єткон- 
гівці захопили в боях десятки ма
леньких міст і сотні селищ, тобто 
всю рівнину. Визвольна боротьба 
почала досягати своєї мети. І коли 
ще на початку року американці 
заявляли, що 67 процентів півден- 
нов'єтнамського населення пере
бувають під контролем сайгон- 
ського уряду і лише 17 процен
тів — під владою В’єтконгу, то нині

ніхто не наважився б назвати точ
них цифр.

В ніч штурму стало ясно, що 
чотири з половиною тисячі пар
тизанів повністю захопили б Сай
гон, якби не протидія американ
ських військ і авіації. Адже про
тягом усіх днів битви за Сайгон 
нічого не чути було про генералів 
Ван Тьє і Кі, не видно було й са
мого південнов'єтнамського уря
ду. Представники уряду «вимер
ли», як і саме місто».

Такі враження буржуазного за
хіднонімецького журналіста про 
недавні дні героїчних боїв пів- 
деннов'єтнамських партизанів у 
самій столиці маріонеткового уря
ду, в безпосередній близькості 
від американського посольства й 
штабу окупаційних військ (як ві
домо, повстанці захопили тоді на 
деякий час навіть перші поверхи 
самого посольства й їх вибили 
звідти лише за допомогою верто
льотів). І за цими рядками, в яких 
кореспондент журналу «Штерн», 
звичайно, без найменшої симпатії 
до патріотів, намагається «об'єк
тивно» відтворити хід боїв, — вид
но безсилля правлячої сайгон- 
ської кліки, жорстокість окупантів, 
потворні постаті американських 
туристок з фотоапаратами, непе
реможну волю народу визволити
ся з-під чужоземного гніту.
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ГЕРОЇЗМ
МІЛЬЙОНІВ

Народ Південного В'єтнаму бо
реться за визволення своєї землі 
від агресора. Трудящі Демокра
тичної Республіки В'єтнам не ли
ше відбивають повітряні нальоти 
американців, а й постійно відбу
довують своє народне господар
ство — зруйновані авіабомбами 
промислові підприємства, мости, 
шляхи, плекають землю, випалену 
напалмом, отруєну хімікатами, ви
кохують рисові плантації, часто 
під обстрілом американських вер
тольотів, —  словом, підтримують 
в країні максимальний порядок, 
можливий в умовах безперервних 
повітряних нальотів. От що роз
повідає інший німецький корес
пондент, який нещодавно відвідав 
райони поблизу Ханоя.

«Я довідався, що нині кожен 
житель ДРВ одержує від 13 до 
21 кілограма рису на місяць —  
залежно від характеру і якості 
своєї роботи. Цього досить, щоб 
бути ситим. Цього навіть багато 
для країни, де ще в 1944—45 ро
ках поспіль голодували цілі ра
йони.

Як змогло населення Демокра

тичної Республіки В'єтнам пере
могти голод в умовах страхітли
вої війни? Ми вивчили карту про
вінції Хинг-Йєн і вирішили ви
їхати до селища Хунг Дао, аби 
дістати там відповідь на наше 
запитання. Газети повідомляли, що 
в 1954 році принаймні 50 сіл у 
провінції Хинг-Йєн було вщент 
зруйновано, 20 тисяч гектарів 
орної землі не оброблялося, на 
два села припадало в середньому 
по одному буйволу.

Сьогодні населення Хинг-Йєн 
збирає двічі на рік по 5 тонн рису 
з гектара» а цього року, як ми 
довідалися на місці, планується 
зібрати значно більше.

Дві наші автомашини поспіша
ють на південь. Ніч, повний мі
сяць освітлює шлях: фари наших 
автомобілів з обережності ви
ключено. Світло місяця відби
вається у водах каналу, який бі
жить паралельно новопрокладеній 
дорозі. Та й самий канал вико
пано нещодавно.

Хунг Дао —  це маленьке село. 
Його будиночки зроблені з бам
бука, в них одна або дві кімна
ти, в ставку повно качок, сіль
ський майдан не більший за теніс
ний корт, вулички там биті, під 
час дощу глина розмокає, і ними 
важко йти, вони стають слизькі.

Рано починається робочий день 
у Хунг Дао —  населення копає 
новий канал. Це переважно жінки.

Обводнення — важлива народно
господарська проблема. Адже не 
випадково давнє місцеве прислі
в’я каже, що «земля —  це батько, 
а вода —  це мати». І таким же 
давнім, як оце прислів'я, є бажан
ня в'єтнамців вкрити країну ці
лою мережею каналів і гаток, за
безпечивши цим сталі й багаті 
врожаї. Десять каналів, що існу
вали в країні в 1945 році, давали 
воду лише на землі шести фран
цузьких колонізаторів і кількох 
місцевих поміщиків. На землях 
селян дев'ять років із десяти па
нувала засуха.

— Протягом дев'яти місяців на 
рік наше село голодувало,-— роз
повів голова місцевої влади.—  
Лише коли в 1954 році нам по
щастило вигнати геть французь
ких колонізаторів, ми змогли пе
ретворити наші мрії у дійсність. 
Протягом наступних дванадцяти 
років ми проклали тисячі кіломет
рів каналів. Ми працювали спіль
но і утворили в нашому та інших 
селах сільськогосподарські об'єд
нання. Тепер ми постійно збирає
мо два врожаї на рік. За останні 
три роки ми здійснили величезні 
меліоративні роботи. Правда, на 
нас часто нападають з повітря, 
але жодні атаки американських 
піратів не можуть перешкодити 
нам докінчити те, що ми з таким 
успіхом розпочали. Аби успішно 
захищатися від ворога, ми повин
ні все більше й більше виробляти 
продуктів харчування.

Канал, виритий сапками жінок 
і стариків, веде до кам'яної будо
ви, де стоять два насоси. Незаба-

Придивіться до цього фото, де показано один з моментів панічної втечі 
американських вояк з оточеного патріотами пункту. Рятують свою шкуру, 
рятують манатки — незабаром, мабуть, і все численне американське воїн
ство змушене буде отак втікати з землі гордих і волелюбних людей.
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А на ш-ізволеній від окупантів території Південного 
В’єтнаму вирує мирне життя. Тут навіть навчають дітей 
співу.

ром в селі спалахне електрика, 
вона дасть енергію на станцію 
штучного зрошення.

Високо в повітрі пролітають на 
Ханой американські бомбарду* У

вальники. Електрики швидко зла* 
зять із стовпів і ховаються в бун
керах.

Голова місцевої влади розпові
дає далі:

— Восени, коли дощі високо 
піднімають рівень води в каналах, 
американці посилюють свої по
вітряні нальоти. Вони хочуть зруй
нувати наші зрошувальні споруди 
й затопити плантації. Але ми на
вчилися будувати наші насосні 
станції так, що бомби не можуть 
їх пошкодити. В такий спосіб нам 
пощастило вберегти цей життєвий 
нерв не лише Хунг Дао, але й 
усієї дельти Червоної ріки. Де
сять мільйонів чоловік мешкають 
в цій дельті — це складає понад 
половину всього населення Демо
кратичної Республіки В'єтнам.

Поки точилася наша розмова, 
радіо повідомило, що американці 
знову почали бомбардувати зро
шувальні споруди, греблі, канали. 
Та селяни напоготові. Вони мають 
напохваті потрібні матеріали і мо
жуть швидко відновити все, що 
зруйнують повітряні пірати.

Неподалік від сільських буді
вель бригада стариків висаджува
ла молоді апельсинові дерева. Во
ни працювали з великою старан
ністю й любов'ю, хоча розуміли, 
що повітряні розбійники можуть 
спалити новонасаджений сад на
палмом. Старі люди, які в своїй 
молодості знали тільки голод і 
злидні,— тепер висаджували мо
лоді дерева для майбутніх поко
лінь вільних в'єтнамців. У їхній 
праці було щось справді симво
лічне!»

У  Демократичній Республіці 
В’єтнам голод переможено! Два
врожаї рису на рік здатні про- Дівчата і молоді жінки в ДРВ будують і відбудову- 
годуїзати всіх. ють зруйновані шляхи й мости.
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ІСТИНИ
Ще сім років тому ім’я Пете

ра Вайса не було відоме майже 
нікому. А тепер сама лише біб
ліографія написаних різними мо
вами світу театрознавчих, літера
турно-критичних, літературознав
чих праць про цього прозаїка і 
драматурга склала б, мабуть, со
лідну брошуру. Щоправда, моно
графій про його творчість ще не 
написано. І не тому, іцо творчий 
доробок Вайса ще малий. В сві
ті, як відомо, куди більше літе
ратурних критиків і дослідників, 
аніж великих майстрів пера, і по
пулярному чи модному авторові 
не доводиться довго чекати на 
свого біографа й тлумача. Річ у 
тім, що писати про Вайса водно
час і легко, і важко. Легко — про 
окремі його твори, твори по- 
справжньому оригінальні, яскра
ві й виразні. Важко — про його 
творчість як про гармонійне ціле. 
Петер Вайс весь час шукає, вига
дує, експериментує. Його твор
чість молена характеризувати по- 
різному, та тільки не як стале, 
стабілізоване, гармонійне ціле. 
Важко знайти письменника, роз
виток. якого був би такий стрім
кий, який підносив би своїм чи
тачам і шанувальникам стільки 
несподіваного. Кожний його но
вий твір не схожий на поперед
ній. Кожний являє собою своєрід
не відкриття в художньому пла
ні, новий етап в ідейній еволю

ції автора. Слово еволюція тут 
не випадкове. Далі ми спробуємо 
довести, що, попри всі протиріч
чя, між першими прозовими тво
рами письменника і його пізні
шими політично загостреними, 
«заангажоваиими» п’єсами нема 
революційного стрибка, а є по
ступова, але цілком послідовна 
ідейна еволюція.

Твори Вайса не лишають чита
ча байдужими, вони викликають 
суперечки, дуже часто діаме
трально протилежні відгуки. Нав
коло них киплять пристрасті, то
читься справжня боротьба думок, 
під час якої ламаються не тільки 
літературно-критичні списи. Ця 
боротьба належить до процесів, 
що відбуваються на Заході в ца
рині ідеології. Політика владпо 
втручається в літературно-есте
тичні оцінки. Не вимогливі й це 
упереджені смаки жерців мисте
цтва, а чітке політичне замов
лення визначає підхід різних 
представників західної критики 
до творчості Вайса. Ми навіть мо
жемо припустити, що окремі бур
жуазні автори статей про Вайса 
не настільки цинічні, щоб з го
товністю ремісників приймати це 
замовлення. Можливо, їм навіть 
здається, що вони абсолютно не
залежні й вільні від політичної 
упередженості, коли захоплюють
ся «Тінню тіла кучера» і мор
щать носа над сторінками «Зу

пинки на шляху втечі» (або «Точ
ки збіжності»), але насправді це, 
звичайно, тільки ілюзія, бо немає 
незалежних інтелектуалів у світі 
грошей.

Майже все, що пише Вайс, 
вперше друкується західнонімець
ким видавництвом «Зуркамп». 
Природно, і перші відгуки на тво
ри Вайса з’являються саме в пре
сі ФРН. Цікаво, що дзеркало пре
си в цьому випадку виявилося 
вельми точним, тільки відбило во
но не те, що хотіли «безсторонні» 
критики, а навпаки — те, що во
ни старанно приховують.

Щоб уявлення про Вайса-ішсь- 
менника було повне, слід хоча б 
коротко розповісти про його жит
тя й творчість до стрімкого зльо
ту в 60-х роках, бо Петер Вайс 
прийшов у велику літературу зрі
лою 44-річною людиною із склад
ним і багатим життєвим і твор
чим досвідом.

Петер Вайс народився у 1916 
році в містечку Новавес поблизу 
Берліна, батько його — багатий 
підприємець, мати — з буржуаз
ної сім’ї. Проте після того, як 
владу захопили фашисти, сім’я 
Вайсів змушена була емігрувати 
з Німеччини. Починаються довгі 
роки блукань по Європі, де кож
на нова країна, кожне нове міс
то — це тільки «зупинка на шля
ху втечі». До 36-го року Вайси 
живуть в Англії, потім два роки, 
до мюнхенської катастрофи, пере
бувають у Чехословаччині, звідти 
тікають у Швейцарію, щоб кі
нець кінцем уже на довгий час 
оселитися у нейтральній Швеції.
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В 1939 році, коли сім’я пе
реїхала до Швеції, Петеру було 
23 роки. Роки навчання, пер
ші спроби знайти своє покликан
ня — вже позаду. В Чехословач- 
чині він працював на ткацькій 
фабриці як художник-десенатор, 
в Швеції майже два десятиліття 
працює художником-ілюстратором 
і декоратором, а потім художни
ком і режисером-постановником 
документальних і експерименталь
них фільмів. З 1945 року він гро
мадянин Швеції і живе із своєю 
сім'єю у Стокгольмі.

Ще в 40-х роках Вайс пробує 
свої сили в літературі. Свої пер
ші твори письменник-початківець 
писав шведською мовою. Та вона 
була не рідна, а вивчена. Вихо
дило вимучено й штучно. Вайс 
повертається до рідної німецької 
мови, працює над розширенням 
свого словникового запасу. Напри
кінці 40-х років він надсилає до 
видавництва свій перший руко
пис. Видавець Петер Зуркамп від
мовляється друкувати цей, на йо
го думку, недосконалий твір. 
Друга книга Вайса «Тінь тіла ку
чера» вийшла в світ лише в 1960 
році.

Ця експериментальна повість 
стоїть окремо навіть у стилістич
но багатобарвній творчості Вай
са. Критики неодноразово підкрес
лювали її незвичайність і нази
вали наступні твори набагато кон- 
веиціональнішими. Певного мірою 
несхожість «Тіні тіла кучера» з 
іншими творами можна поясни
ти тим, що повість ця була напи
сана ще в 1952 році, але чекала 
на публікацію аж вісім років. 
Молена припустити, що «Розмо
ви трьох подорожніх» (1963) на
писані також раніше.

«Тінь тіла кучера» за обсягом 
невелика книжка. Всього 70 сто
рінок з ілюстраціями-колажами, 
зробленими самим автором. Вайс 
і його видавець розраховували на 
вузьке коло книголюбів і тому її 
тираж — всього 1000 примірни
ків. Щоб підкреслити вишука
ність, немасовість видання, коле
ний примірник пронумеровано. 
Але в самій книзі йдеться про ре
чі але ніяк не вишукані. Вже в 
першій сцені автор викликає у 
читача естетичний шок надзви
чайно пластичним і вельми до

кладним описом сільської вби
ральні, звідки молодий безімен
ний герой повісті споглядає двір, 
садибу й далекі поля за ними. 
Вже перші дві сторінки вражають 
глибоким протиріччям між виключ
ною чіткістю й експресивністю зо
рового образу і нікчемністю або 
тривіальністю речей, що їх опи
сує автор.

«Тінь тіла кучера» — твір без 
сюжету. Це зразок, так би мови
ти, чистої описовості. А втім, 
завдання описувати все побачене 
і ставить перед собою, власне, ге
рой повісті, від імені якого ве
деться розповідь. Відтворення то
го, що бачиш, найпростішими й 
найточнішими словами — це й є 
принцип побудови «Тіні тіла ку
чера».

Підліток-оповідач живе в яко
мусь сільському будинку, де зі
бралися дивні, самотні люди: пан 
Шнее, капітан, кравець, лікар. 
Дещо осібно стоять у повісті бать
ко, мати й син. Це жалюгідне то
вариство нікому непотрібних лю
дей, яких звів докупи випадок,

очолює власниця садиби — хазяй
ка і доповнює її наймит, що об
слуговує постояльців, працює в 
полі, пиляє дрова, доглядає худо
бу тощо. Лише наймит робить 
щось корисне, лише він, попри 
всю свою примітивність, наділе
ний якоюсь енергією. Решта пер
сонажів годні діяти тільки в ме
жах притаманної кожному моно
манії. Пан Шнее збирає каміння 
й складає його купками, кравець 
латає старе лахміття, лікар весь 
час перебинтовує свої огидні ра
ни й виразки, мати з батьком 
невпинно «виховують» нещасно
го затурканого сина, хазяйка ве
де нескінченні розмови про госпо
дарчі справи, а герой оповідання 
спостерігає все це і фіксує. По
дії й пристрасті у цьому мікро
світі відповідають масштабам йо
го «героїв». Протяг захлопнув 
двері комори, і там, як у пастці, 
опинилися хазяйка й мати. По
чинається паніка, всі безпорадно 
метушаться, поки, нарешті, най
мит не зриває двері сокирою. За
турканий син обливає кавою сур-

Сцена з вистави «Марат—Сад» в паризькому Театрі Сари 
Бернар. В ролі маркіза Сада — Жан Серве.
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дут пана Шнее, і батьки засипа
ють його лавиною гнівних по
вчань і т. д.

Всі ці мікроподії, побачені не
мов крізь збільшувальне скло, 
розгортаються в дуже повільному 
темпі. Вони сприймаються як до
кладно розроблені мізансцени яко
гось дивного сценарію, фільму, в 
якому багато дії, але нічого не 
відбувається. Опис речей, жестів, 
вчинків навіває гнітючі думки про 
беззмістовність існування.

Змальовані з натуралістичною 
докладністю найпростіші речі, як 
столики із серветками, вазочки 
або шкатулки, завдяки їх потвор
ному нагромадженню в одній кім
наті (їх кількість неймовірна, 
страхітлива) перетворюються на 
фантастичний символ міщанської 
пошлості, задушливо-гнітючого по
буту.

Та було б неправильно побачи
ти в цьому першому надруковано
му творі Вайса лише стильовий 
експеримент або зображення сві
ту речей в дусі «нового роману». 
Для тих, хто прочитав і наступ
ні книги письменника, поглиб
люються й прояснюються ті його 
думки, що живуть уже на химер
них сторінках «Тіні тіла кучера». 
Бо у Вайса є вистраждані ідеї, 
є в його творчості проблеми, до 
яких він звертається неодноразо
во, в кожному випадку вирішую
чи їх по-новому в плані худож
ньому. До них в першій його 
книзі належать проблема самот
ності людини в світі власників, 
думка про пошлість і страшну по
рожнечу міщанського животіння, 
проблема виховання дитини в се
редовищі, мораль якого грунтує
ться на насильстві над особис
тістю.

Критики, що захоплено вітали 
появу «Тіні», позитивно оцінюва
ли насамперед чисто формальні 
якості книги, підкреслюючи, що 
головне в ній — не «про що», 
а «як». Відзначали її «кришта
лево-прозорий», «найоригінальні- 
ший» стиль, неповторність описів, 
незвичайність, що прокладає шля
хи для нових форм в літературі. 
Автор статті в журналі «Шпі
гель» писав, що книга, щойно 
з’явившись, відразу стала «паро
лем німецьких авангардистів».

З усього сказаного західною

критикою про ідейний світ «Ті
ні» найбільш цікавою нам видає
ться думка про те, що в книзі 
відбилося притаманне Вайсу від
чуття своєї сторонності в країнах, 
куди його заносила доля емігран
та. І справді, дивне товариство, 
що живе у хазяйки, втілює в 
складному, дещо містифікованому 
вигляді «комплекс емігрантського 
існування», якщо можна назива
ти так ті болісні почуття самот
ності, відірваності від навколиш
нього світу, безнадії, які були 
властиві певній частині німецької 
еміграції в довгі роки фашист
ського панування в Німеччині. 
Згадаємо хоча б такі книги, як 
«Вигнання» Фейхтвангера або 
«Тріумфальну арку» Ремарка. 
Вайс, на наш погляд, конструює 
з конкретних елементів реальнос
ті її абстраговану модель.

Художнім прорахунком автора 
була переобтяженість твору еле
ментами формального пошуку. 
Оголення і укрупнення прийо
мів письма, настирливо привер
таючи до себе увагу читача, за
ступає від нього думку автора. 
Дальший розвиток Вайса-письмен- 
ника йде шляхом очищення го
ловного змісту твору від купи дру
горядних деталей, визволення йо
го з-під тягаря самоцільних, так 
би мовити, автономних формаль
них засобів.

Наступними за часом їхнього 
виходу в світ були два автобіо
графічних романи Вайса «Про
щання з батьками» (1961) і «Зу
пинка на шляху втечі» (або «Точ
ка збіжності», 1962). Обидві кни
ги — болісна і вкрай одверта спо
відь молодої людини із заможної 
буржуазної сім’ї, людини, яка 
шукає своє місце в житті, своє 
покликання. Петер Вайс наділив 
героя своїми почуттями, думка
ми, досвідом пережитого й про
житого. Але головний образ ди
логії — це постать літературна, 
створена за законами художнього 
відбору і типізації. Не двійник ав
тора чи його близнюк, а суверен
ний образ, народжений його уя
вою, що діє за законами життя 
й мистецтва. Говорячи про героя 
«Прощання» та «Точки збіжнос
ті», ми будемо оцінювати літера
турний образ, а не людські якос
ті автора — на відміну від, ска

жімо, швейцарського критика Гу
го Летшера, який називає героя 
Петером Вайсом.

«Прощання з батьками» дуже 
інтимно і лірично розповідає про 
«важкий вік», коли хлопець вже 
не дитина і ще не дорослий. Від 
дитячої цілісності сприйняття сві
ту він раптово приходить до розу
міння його суперечностей. Те, що 
здавалося непохитним і гарним, 
несподівано виявляється негатив
ним. Батьки й родичі постають у 
різкому, безжалісному світлі. Те
ма нездатності людей порозуміти
ся між собою, така популярна 
в західній літературі наших днів, 
звучить і в цій книзі, але не в 
універсально-узагальнюючому ро
зумінні, не як розповідь про фа
тальну неминучість, а цілком кон
кретно. Нерозуміння виникає між 
діловим і деспотичним батьком, 
суворою, вимогливою матір’ю та 
їхнім вразливим сином-підлітком. 
В їхньому світі все стоїть на 
своєму місці, як громіздкі меблі 
в кімнатах, в його світі все пе
ребуває в бродінні й зростанні, 
їхні життєві принципи чіткі й ба
нальні, як вислови, що їх гап
тували німецькі хазяйки для ви
ховання і повчання своєї роди
ни. У нього ще нема власних 
принципів життя, але прийняти 
мораль батьків він вже не може. 
Все ще більше ускладнюється че
рез те, що батьківський дім ото
чений страшним світом, в якому 
правлять не справедливість і ро
зум, а грубість і насильство. Мо
лоді «біляві бестії», що почина
ють як бойскаути, щоб пізніше 
стати штурмовиками, не прийма
ють його до свого середовища. Він 
страждає через свою інтелігент
ність, яку вважає слабкістю, бо 
він чужий в колі енергійних, са- 
мовпевнених, жорстоких «істинно- 
німецьких» юнаків. В книзі є ре
мінісценції з Кафки і Пруста, То
маса Манна і Иоганнеса Бехера 
(не випадково, наприклад, назви 
«Прощання з батьками» і «Про
щання» Бехера такі близькі). Але 
разом з тим це цілком оригіналь
ний і цілком вайсівський твір, з 
типовою саме для нього темати
кою й стильовими засобами.

Логічним продовженням «Про
щання з батьками» є «Зупинка 
на шляху втечі» (або «Точка



збіжності»), хоч обидві книги мо
жуть існувати^ незалежно одна 
від одної. «Точка збіжності» по
будована як низка спогадів, роз
думів героя, тепер уже молодої 
людини. На перший погляд, ці 
спогади досить хаотичні, але 
уважному читачеві поступово роз
кривається не тільки їх внутріш
ній ідейни?4, а й зовнішній фор
мальний зв'язок. Розповідь захоп
лює своєю щирістю і вірогідніс
тю. Складний внутрішній світ ге
роя, в якому змішане витончене 
й вульгарне, гуманне й егоїстич
не, привабливе й неприємне, роз
кривається перед читачем повніс
тю, іноді довірливо, а частіше на
пружено й визивно.

Все життя героя, весь його 
людський досвід, примушують йо
го замкнутися в собі, тікати від 
світу, жорстокого, безглуздого, 
сповненого незрозумілого зла. За 
своєю вдачею вій — романтик, 
вразливий, несміливий, що гостро 
сприймає зовнішні враження. Та, 
на жаль, здебільшого це вражен
ня тяжкі й сумні, вони ранять 
душу. Тривалі блукання по різних 
країнах, жодна з яких не могла 
гарантувати безпеки, впевненості 
в завтрашньому дні, викли
кали настороженість, невідступ
ний страх гнаного. Герой з оги
дою й соромом згадує яро дні 
дитинства в Німеччині, коли вів 
намагався розірвати пута страху, 
пристосовуючись до сильних, жор
стоких, самовпевнених хлопців. 
Пізніше в своїх роздумах він хо
че заспокоїти совість, переконую
чи себе в тому, що людина без
сила проти світового хаосу, не
здатна чинити опір злу. Але все 
це егоїстичні й цілком абстрактні 
роздуми. Будь-яке конкретне зі
ткнення з людською бідою і бо
лем пробиває панцир байдужості, 
в який герой хотів би закути 
своє серце.

Важливе місце в книзі посіда
ють пошуки свого покликання, 
свого шляху в мистецтві і пара
лельно з ними пошуки якоїсь фі
лософської системи, позитивного 
світогляду. Герой веде нескінчен
ні розмови й суперечки із своїм 
другом Максом Бендорфом; з ко
муністом доктором Ходерером, з 
художником-модерністом Анато- 
лем та іншими.‘Кожен А цих лю

дей допомагає герою зрозуміти 
самого себе. Особливо важливі 
для задуму книги дискусії з Хо
дерером, що торкаються вельми 
істотних політичних та естетичних 
проблем. Якщо герой стоїть на 
естетсько-індивідуалістичних по
зиціях, то доктор заперечує його 
твердження з. позиції колективіз
му, виступає за мистецтво з яс
ною соціальною адресою і чітким 
класовим підходом.

Але Ходерер, хоч і наділений 
автором симпатичними людськи
ми рисами, не стає повнокровним 
образом, що лишається в пам'яті 
читача. Це пояснюється кількома 
причинами. Найважливіша та, що 
Вайс спрощено і схематично уяв
ляє собі ідейний світ людини з 
комуністичними переконаннями. В 
постаті Ходерера багато такого, 
що йде скоріше від літератури, 
аніде від життя, і в дискусіях із 
своїм молодшим другом він не 
завжди може переконати. Слід від
значити, що аргументи обох пер
сонажів не можна беззастережно 
віднести до першої половини 40-х 
років, коли за задумом автора 
відбувалися розмови його героїв. 
Ця аргументація, на наш погляд, 
пізнішого походження. Образ Хо
дерера важливий не тільки для 
ідейного розвитку героя «Точки 
збіжності», але й для самого Вай 
са. Не випадково це найпозитив 
ніша, найчистіша дійова особа 
книги. Порівнюючи цей образ із 
створеними Вайсом пізніше, ми 
побачимо певну схожість між Хо
дерером і Маратом з п'єси «Ма
рат — Сад», а в суперечці Марата 
й де Сада почуємо відгомін дис
кусій з роману «Точка збіжнос
ті». Це, на наш погляд, ще раз 
підтверджує думку про зв'язок 
між окремими творами Вайса, про 
послідовну ідейну еволюцію пись
менника, яку можна простежити, 
розглядаючи його твори в хроно
логічному порядку.

Важливо, що на сторінках 
«Точки збіжності» розсуваються 
стіни вузького камерного світу, 
містифіковані конфлікти поступа
ються місцем реальним конфлік
там сучасності, герой досліджує 
не тільки свої інтимні переживан
ня і емоції, але й намагається' 
збагнути загальнолюдські проб
леми.. •

Роман «Точка збіжності» був, 
безумовно, кроком вперед у твор
чості Петера Вайса. Але саме що 
книгу з її правдою про молодо
го буржуазного інтелігента та йо
го ідейні шукання західні крити
ки прийняли найхолодкіше. Один 
з критиків називає її не рома
ном, а «конгломератом спогадів», 
пише про «сумнівний стиль звіту 
Вайса про Вайса», називає світо
гляд письменника «доморослим» 
і взагалі заявляє, що книга Вай
са слабка, хоча й не позбавлена 
окремих іскорок таланту. Критик 
з журналу «Шпігель» побачив у 
книзі передусім бунт проти бать
ківського дому й сповідь про пер
ші еротичні враження.

Четвертий прозовий твір Вай
са «Розмова трьох подорожніх» 
підтверджує слова Вальтера Хел- 
лерера, критика, який відкрив та
лант Вайса. Хеллерер назвав Вай
са справжнім авангардистом, бо 
він завжди інший, новий, непо
вторний. І дійсно, ця езотерич
на, як її схарактеризував один з 
рецензентів, тобто розрахована на 
небагатьох знавців, книга різко 
відмінна від попередніх романів. 
І навпаки, очевидна її близькість 
до «Тіні тіла кучера». Саме це 
дало нам підставу зробити припу
щення, що між часом створення 
й виходу в світ «Розмови» ле
жить великий проміжок часу, і 
можливо, вона тільки відредагова
на на початку 60-х років. Однак 
треба зразу ж зазначити, що в 
стилістичному плані «Розмова 
трьох подорожніх» — це загост
рення, доведення до краю засобів 
першого прозаїчного твору Вай
са. Гіпербола, гротеск, символіка 
набувають абсурдного характеру, 
чимало образів перетворюються на 
шифри, які практично неможли
во розгадати. Алогізм ситуацій і 
характерів при різкій експресії 
деталей нагадує якісь апокаліп- 
тичні фантазії, страхітливі видін
ня. І разом з тим у цій повісті 
сильніше, ніж у «Тіні тіла куче
ра», відчувається зв’язок з сучас
ністю. В окремих гротескних сце
нах перед нами сатира на сучас
ний капіталістичний світ. Такі 
протиріччя між окремими елемен
тами книги зв'язані з її побудо
вою. Перед читачем три монологи, 
довільно розірвані на кілька де
сятків уривків і так само довіль-
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но змішані між собою. Іноді 
можна знайти певний сюжетний 
зв’язок між уривками, що їх 
проказують подорожні Абель, Ба
бель та Бабель, іноді це майже 
неможливо або дуже важко. Один 
з них говорить головним чином 
про своє весілля й подружнє жит
тя. Другий в образах, які нага
дують живопис сюрреалістів, роз
повідає про родину якогось річко
вого капітана. Третій -г- про свій 
розрив з батьком, багатим буржуа. 
Та зустрічаються й анонімні лірич
ні мініатюри, як-от уривок про ти
сячі листків, що шелестять і ше
почуть, або сторінки просто-таки 
кафківської прози про буйство ти
хого чиновника. Які б не були 
наміри автора, можна погодитись 
із зауваженням критика Манфре
да Швейцера: реальність у по
вісті розпадається, а відчуження 
і безпорадність людей стають на
очними. Проте Швейцер вважає 
це позитивною якістю «Розмови 
трьох подорожніх», в якій його 
захоплює «пристрасна точність 
мови» та інші формальні аспекти.

В тому ж 1963 році, коли ви
йшов друком цей прозовий твір 
Вайса, в журналі «Акценте» з’я
вилася перша п’єса письменника 
«Ніч з гостями», яку він визна
чив як «Жахливу історію у вір
шах». Критика сприйняла цю по

хмуру пародію-казку з кількома 
трупами й псевдонаївними вірши
ками вельми доброзичливо, але ні
хто не міг припустити, що в лі
тературному шляху Петера Вайса 
намітився крутий поворот від 
прози до драматургії у віршах.

Світову славу принесла Вайсу 
п’єса із стилізовано довгою наз
вою «Переслідування і вбивство 
Жана Поля Марата, показані тру
пою Шарантонського притулку під 
керівництвом пана де Сада». Па 
театральній афіші ця назва скоро
тилася до двох слів «Марат— 
Сад», що дуже лаконічно переда
ють головне протиставлення, го
ловну антитезу п’єси. Але довгий 
титул п’єси має неабияку принад
ність для глядачів, які шукають 
у театрі щось пікантне. Заінтри- 
говує вже саме прізвище де Са
да, таке одіозне, оточене стіль
кома сумнівними легендами. До 
того ж відомо, що останнім часом 
його витягли із забуття ті, хто 
смакує в літературі все ненор
мальне, хворобливе в людській по
ведінці і психіці. А коли зважи
ти ще й на те, що Шарантонсь- 
кий притулок—це найвідоміша у 
Франції божевільня, то ми зро
зуміємо, якими наживками Вайс— 
не без лукавства — принаджує 
масового глядача. На мою дум
ку, окремі ситуації та репліки

п’єси переслідують ту саму ме
ту. Але все це суто другорядні 
моменти, якісь пістряві оздоби на 
суворому, ба навіть трагічному 
тлі п’єси.

Про цей твір Вайса писали вже 
дуже багато. Майже в кожній 
статті згадують передусім незви
чайність його побудови. Перед на
ми не лише театр в театрі — си
туація, досить експлуатована на 
сцені. Перед нами театральна ви
става, де ролі виконують боже
вільні. Вже сам по собі цей при
йом розкриває простір для бага
тьох сценічно-психологічних ефек
тів. Актор має грати божевільно
го, що виконує роль певної істо
ричної постаті в п’єсі де Сада. 
Але є ще третій план, коли оби
дві маски спадають, і ми бачимо 
перед собою просто нещасну лю
дину, що повстає проти насильст
ва і знущання з її людської гід
ності в притулку-тюрмі. (До ре
чі, Вайс наголошує на тому, що 
в Шарантоні було ув’язнено ба
гато політичних ворогів режиму 
Наполеона, які зовсім не були 
психічно хворі). Ще ширшими 
стають можливості ролі, коли 
врахувати, що п’єса має й кілька 
часових планів. За ремаркою ав
тора сценічний час — 1808 рік, 
події, про які йдеться в трагедії 
де Сада, відбулися в році 1793, 
а проблеми, що їх ставить Вайс, 
— цілком сучасні.

Драматург вводить у п’єсу ін
термедії, мімічні сцени, масову 
декламацію й ритмічні рухи, спів, 
буфонаду, коментар ведучого то
що. Завдяки всім цим засобам 
драма набуває яскравої театраль
ності. Багатоплановість надає їй 
глибини анфілади, де за першим 
приміщенням відкривається дру
ге, третє і так далі. Вміле дозу
вання філософської суперечки й 
масових сцен, виступів «хору» й 
«солістів», маршових ритмів і лі
ричних арій (дует Корде — Дю- 
пер’є) створюють складну поліфо
нію п’єси. Складність її «рго» і 
« con tra» , її діалектики приму
шують глядачів весь час думати. 
В цьому виразно відчутний вплив 
епічного театру Брехта. Цей вплив 
дається взнаки і в окремих ху
дожніх засобах, як-от роль ве- 
дучого-оповісника (брехтівський 
оповідач) з його вступними сло-
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вами та багатозначним комента
рем, який своею іронією надає 
подіям додаткової промовистості, 
або у відкритому, перед очима в 
глядачів, перевтіленні акторів.

Найважливіше те, що Петер 
Вайс серйозно й сумлінно ставить 
собі брехтівське завдання — засо
бами театру примусити глядача 
до глибоких роздумів над найваж
ливішими проблемами життя су
спільства й окремої людини. Не
щодавно журнал «Иностранная 
литература» передрукував «Но
татки про документальний театр», 
в яких Вайс викладає виключно 
чітку й лаконічну концепцію су
часного політичного театру — по
будованого на художньо організо
ваному фактичному матеріалі, на
скрізь партійного й зверненого до 
найширших мас. Ця концепція 
остаточно оформилася в процесі 
роботи над останніми п’єсами дра
матурга про Анголу і В’єтнам. 
Але вже в «Мараті—Саді» ми 
бачимо багато суттєвих, на думку 
Вайса, елементів документально
го театру.

Драматичний твір письменни
ка — це, власне, великий теат
ралізований діалог двох людей, 
які символізують прямо проти
лежні суспільні, політичні, філо
софські, нарешті, людські пози 
ції — полум’яного революціоне
ра, «Друга народу» Марата й ци
нічного індивідуаліста маркіза де 
Сада. Інші персонажі п’єси — 
Жак Ру, оповісник, Кокол, Поп- 
лош, Росіньоль, директор при
тулку, Корде кожен по-своєму ці
кавий і значущий, лише доповню
ють або відтінюють два основні. 
Хоча де Сад насправді ніколи не 
писав драматичного твору, присвя
ченого вбивству Марата, Вайс до* 
водить, що гіпотетично він міг 
би таку п’єсу створити. Маркіз був 
учасником революційних подій, 
відвідував засідання конвенту і ба
чив там Марата. Після вбивства 
«Друга народу» він написав при
свячену йому надгробну промову. 
Серед численних творів де Сада є 
й багато п’єс. Вони майже ніколи 
не йшли на театральній сцені, 
але їх справді грали божевільні 
Шарантонського притулку, й ви
щий світ імператорської Франції 
з’їжджався, щоб подивитись на ку
медне видовисько. Таким чином.

для обгрунтування прийому побу
дови п’єси є багато переконли
вих історичних фактів. Та напев
но, куди важливіше для Вайса те, 
що тільки в такій сценічно-умов
ній ситуації можуть зустрітися 
два його герої-символи, може від
бутися їх принципова суперечка. 
Не можна не згадати ще одного 
вельми суттєвого моменту. Всі 
слова, що їх промовляє в п’єсі 
Марат, — дійсно його слова. Ав
тор використав документальні ма  ̂
теріали для того, щоб переконли
во відтворити полум’яний стиль 
великого революціонера, його ар
гументацію. Тут документальність 
допомагає авторові викрити бур
жуазну фальсифікацію історії, по
казати Марата не кривавим тира
ном, як його намагається зобрази
ти буржуазна історична наука 
протягом майже двох століть, а 
попередником хмарксизму (бо са
ме таким вважає його драма
тург).

В п’єсі Вайса зображено ве
личну постать послідовного рево
люціонера, вождя народу, який 
готував народ до революції, вів 
його до завоювання справжньої 
демократії й свободи, і бачить, 
що плоди революції дісталися 
класу власників, переможній бур
жуазії. Трагедія Марата— це тра
гедія народного вождя, який ро
зуміє, що на даному історичному 
етапі остаточна перемога народ\ 
неможлива. Саме тому постать 
Марата набуває в п’єсі трагічної 
величі, заступає собою маркіза де 
Сада, з його егоїстичним невдо
воленням, нігілістичною критикою 
людства взагалі, анархістським 
бунтом проти всякої державної 
влади, всякої моралі, всяких 
зв’язків людини і суспільства. 
Аргументація Сада, його докази в 
полеміці в узагальненому вигляді 
відтворюють найсуттєвіше в пози
ції інтелігента-індивідуаліста, що 
на якомусь етапі свого життя не 
від того, щоб погратися в рево
люційність, пожонглювати соціалі
стичними ідеями, аж поки це не 
стає серйозною справою, яка ви
магає від людини рішучих дій, а 
не безвідповідальної балаканини. 
Не випадково в уста де Сада Вайс 
вкладає слова: «...Я давно вже 
відмовився від героїзму. Мені на
плювати на цю націю. Мені на

плювати на рух мас, що бігають 
по кругу. Мені наплювати на всі 
добрі наміри, що заводять у без
вихідь. Я плюю на всі жертви, 
принесені в ім’я будь-якої справи. 
Я вірю лише в себе самого». Піс
ля цього істеричного вибуху ін
дивідуалізму особливо вагомими 
стають слова Марата про те, що 
революція неминуче виштовхує з 
своїх рядів хитких попутників, що 
вона повинна знищити старе, 
«яким би страшним це не здава
лося тим, хто замкнувся в своїй 
ситій вдоволеності й ховається за 
щитом своєї моралі». Сад переля
каний революцією, бо для нього 
завоювання прав більшістю, ма
сами рівнозначне зникненню ін
дивідуальності. Для Марата най
тяжче випробування в житті ба
чити, «що під час революції ми 
боролися заради інтересів торгов
ців і крамарів, що буржуазія— це 
новий переможний клас, а під 
ним народ, якому, як завжди, ні
чого не дісталося».

Один з найважливіших моно
логів Марата — у 24 сцені — 
весь націлений у майбутнє, він 
немовби перекидає місток з мину
лого в теперішній час. Слова Ма
рата — це заклик до революцій
ної пильності і найгостріша кри
тика капіталістичного світу.

В народних сценах Вайс додер
жується традицій Георга Бюхне
ра, його трагедії «Смерть Данто
на». Саме Бюхнер, перший у сві
товій літературі, так реалістич
но, без фальшивих прикрас, зо
бразив революційний народ Фран
ції, санкюлотів і якобінців 1793 
року. П’єса Вайса— ще одне свід
чення плідності прогресивних тра
дицій німецької драматургії, що 
розвиваються від революціонера- 
демократа Бюхнера до марксиста 
Брехта.

П’єса «Марат—Сад» була по
ставлена на найвідоміших євро- 
нейських сценах. Сценічне втілен
ня задуму драматурга виявило не 
лише позитивні якості п’єси, але 
й прорахунки автора. Виявило
ся, що деякі з постановників вва
жали за можливе зробити героєм- 
переможцем суперечки не Мара
та, а Сада, І матеріал п’єси дав 
їм таку можливість. Саме тому 
Вайс у публічних виступах неод
норазово підкреслював, що за йо-
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го задумом, за логікою історії пе
ремагає Марат. Найповнішим вті
ленням авторських думок Вайс 
вважає вистави в Ростоку й по
становку Пітера Брука, яка піз
ніше стала основою однойменного 
фільму.

Західна преса в численних стат
тях відгукнулася на постановки 
«Марата—Сада». Серед інформа
ційних матеріалів або рецензійна 
вистави вирізняється одна з пер
ших великих статей, надрукована 
в червневому номері журналу 
«Шпігель» за 1964 р. Автор її 
Рейнхард Баумгарт, так би мови
ти, задає тон наступним критич
ним виступам. Він пише, що в 
берлінській виставі п’єси Вайса 
було не менше театральних ефек
тів, ніж в опері, і ніхто не помі
чав слабості тексту. Автор зна
йшов цікаву форму, але не зумів 
втілити свого задуму. Він, мов
ляв, препарує історію лише для 
розваги глядачів і так далі. Не
вдоволення в критика викликав 
передусім той факт, що «Марат— 
Сад» — це п’єса ідей, з яскравою 
політичною тенденцією, а не па
родія на революцію, яку Баумгарт 
хотів би в ній побачити. Ось чо
му його дратує головне в п’єсі 
Вайса — суперечка між револю
ціонером та індивідуалістом. «Од
номанітно, як м’ячики пінг-пон- 
га, літають в розрідженому по
вітрі одні й ті самі ідеологічні 
мотиви» — таку характеристику 
дає він цій суперечці. В заключ
ній частині своєї статті критик 
лицемірно шкодує з приводу то
го, що успіх припав на долю 
найслабкішого твору Вайса, і ра
дить письменникові не йти далі 
шляхом такої драматургії.

Та Вайс не слухав своїх фаль
шивих доброзичливців. На міжна
родному форумі письменників-ан- 
тифашистів у Веймарі він сказав 
знаменні слова про те, що мит
ці повинні діяти, як партизани, 
щоб ширити правду. Його промо
ва викликала справжній вибух не
нависті в колі реакційних писак. 
Письменника називають «парти
занським Петером» і радять зай
няти місце на «східній лавці», 
тобто в НДР. Західнонімецька 
«Іллюстрірте» відмовляється на
друкувати статтю Вайса, яку са
ма ж йому замовила.

Восени 1965 року Вайс висту
пив з великим програмним доку
ментом, названим «Десять ро
бочих пунктів письменника в по
діленому світі». Його надрукува
ли багато газет і журналів. У 
«Десяти пунктах» Вайс пише, 
що займає позицію письменника, 
який переконаний в тому, що май
бутнє належить соціалізмові, і вба
чає своє завдання в тому, щоб 
засобами мистецтва боротися про
ти капіталізму, експлуатації, ім
періалістичних воєн, колоніаліз
му. Багато уваги приділяє Вайс

В ролі Шарлотти Корде — 
французька актриса Фран
суаза Бріон.

аналізу ролі митця в соціалістич
ному і капіталістичному суспіль
стві. «Моє завдання полягає в 
тому, щоб дослідити, як сприйма
ють мої слова співрозмовники в 
поділеному світі. Досвід каже ме
ні, що всередині блоку, що сам 
себе називає «Вільний західний 
світ», визнання здобуває худож
нє висловлення, яке характери
зується суб’єктивними пережи
ваннями і формальними експери
ментами, а також соціальна кри
тика, поки вона не порушує меж 
суспільного ладу, замаскованих 
під гуманізм і демократію. В той 
час, як в естетиці нема ніяких 
меж і кожна новація знаходить 
своїх торговельних посередників і 
споживачів, атаки в царині со
ціального підлягають там найсу- 
ворішому контролю». Розповідаю
чи про свій шлях письменника, 
Вайс зазначає, що для нього, ви
хідця з буржуазного середовища, 
було дуже важко і болісно позбу
тися власного егоїзму,, вузькості

мислення, передсудів, прищепле
них йому цим середовищем, і по
бачити -свій зв’язок із світом, де 
чинять несправедливість, де збе
рігаються расові та майнові від
мінності, де в’язниці переповне
ні борцями за краще суспільство, 
за оновлення. Але тепер він знає: 
«Моя праця лише тоді зможе 
бути плідна, коли вона безпосе
редньо зв’язана з силами, які я 
вважаю позитивними»...

Після публікації маніфесту по
літично «завербованого», партій
ного мистецтва, яким були «Де
сять пунктів», Вайс робить на
ступний крок на шляху свого ідей
но-художнього розвитку. 19 жо
втня 1965 року була постав
лена нова п’єса драматурга «Ді
знання». Прем’єра «Дізнання» 
стала небувалим явищем в істо
рії німецького і взагалі світового 
театру. В один день 14 театрів у 
Західному Берліні, Ерфурті, Мюн
хені, Галле, Лейпцігу, Кельні, 
Ростоку, Потсдамі, Дрездені та 
інших німецьких містах розпові
ли зі своїх сцен про процес над 
фашистськими вбивцями з конц
табору Освенцім. В найближчі дні 
ще кілька театрів показали своїм 
глядачам «Ораторію в 11 піснях» 
(це друга назва п’єси). На засі
данні Народної палати НДР від 
23 жовтня п’єса була прочитана 
такими всесвітньовідомими борця- 
ми-антифашистами як письмен
ниця Анна Зегерс, актори блена 
Вайгель та Ернст Буш, видатний 
політичний діяч і літературозна
вець Александр Абуш. Читання 
«Дізнання» членами Академії 
мистецтв НДР в будинку народно
го парламенту було, як писала га
зета «Фольксштімме», не тільки 
мистецькою подією, а й мораль
но-політичною демонстр а ц і є ю. 
Вайс та його видавець Зуркамп 
заявили, що відмовляються від 
гонорарів за постановку п’єси і 
передають всі належні їм гроші 
у фонд допомоги жертвам фашиз
му. За німецькими театрами теа
три в інших країнах ставлять 
«Дізнання» (в Радянському Сою
зі першу постановку здійснив мо
сковський Театр на Таганці).

В радянській пресі багато пи
сали про «Дізнання», п’єса вже 
два рази видавалася російською 
мовою, спочатку в> журнальному
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варіанті в «Иностранной литера
туре», а нещода^ро окремим ви
данням з грунтовною післямовою 
Ю. Жукова. Тому ми не будемо 
докладно аналізувати цей твір 
Вайса, а зупинимося лише на де
яких важливих моментах.

«Дізнання»— це перший у Вайса 
твір «документального театру» в 
його чистому вигляді. Кілька мі
сяців Вайс уважно стежив за пе
ребігом франкфуртського процесу 
над винуватцями масових вбивств 
в Освенцімі. Він був на багатьох, 
засіданнях трибуналу, докладно 
вивчав багатотомні матеріали про
цесу. Вайс був глибоко схвильо
ваний тим, що громадська думка 
Західної Німеччини досить бай
дуже ставиться до жахливої прав
ди про фашистські звірства, яка 
ще раз розкрилася на процесі у 
Франкфурті. Він не міг мовчати, 
спостерігаючи, як більшість гро
мадян Федеративної республіки 
взагалі не цікавляться цим про
цесом, не міг спокійно чути чис
ленні голоси, які закликали від
мовитись за давністю років від 
розслідування гітлерівських зло
чинів проти людства. Так наро
дився задум твору, який засо
бами мистецтва, з театральної 
сцени або екрана телевізора мав 
розповісти правду якнайширшо
му колу людей. Пізніше Вайс 
сформулює завдання документаль
ного театру так: «Документаль
ний театр уникає вигадки. Він пе
реносить на сцену справжні по
дії, надаючи їм нової сценічної 
форми, але не змінюючи змісту». 
Далі він пише: «На сцені такого 
театру драматичний твір може ста
ти політичним інструментом, що 
спрямовує громадську думку». В 
«Дізнанні» Вайс суворо докумен
тальний, палка пристрасть, з 
якою написана ця п’єса, прихо
вана. її не почуєш в репліках об
винувачених, свідків, судді. Але

з тим більшою силою спалахує во
на в серцях глядачів. В п’єсі ви
ступають лише кілька акторів, 
але мільйонами голосів вона тав
рує фашизм, протестує проти ко
роткої пам’яті німецьких обива
телів, які хотіли б не згадувати 
про свою пасивність, свою байду
жість, своє пристосовництво, яке 
стало посібництвом фашизму, по
клало на плечі німецького наро
ду тягар великої провини перед 
людством. Вайс показує катів Ос- 
венціму, і це не лише криваві 
вбивці Кадук, Богер, Іїїтарк та 
інші, це лікарі, які займалися ві
вісекцією, це підприємці, що ви
користовували рабську працю 
в’язнів, це залізничники, що ке
рували рухом ешелонів з прире
ченими на смерть людьми. Пись
менник шукає і знаходить тих, 
хто чинив опір злочинним нака
зам, хто не втрачав людської гід
ності в найжахливіших умовах 
фашистської катівні, таких як 
мужня дівчина Ділі Тойфер або 
учасники руху Опору, організова
ного в самому таборі. Вайс усім, 
про що він розповідає в п’єсі, 
стверджує — людину, як фізичну 
істоту, можна легко знищити, але 
якщо людина має совість і силу 
духу, вона може до останнього 
подиху залишатися гідною назви 
Людина, кожний може боротися 
проти зла, якщо він через егоїзм, 
боягузтво чи підлість не присто
совується до нього. Останні сло
ва «Дізнання», з їх гіркою іро
нією, звучать як безжалісне ви
криття сучасної політики ФРН, 
яка веде до відродження фашиз
му, даючи прощення фашистським 
злочинцям.

За останні два роки Вайс на
писав ще дві п’єси документаль
ного жанру. Це «Пісня про Лу- 
зитанське страховисько», присвя
чена боротьбі народу Анголи про

ти португальських колонізаторів 
(Лузитанія — старовинна назва 
Португалії), і п’єса про амери
канську агресію у В’єтнамі під 
довгою назвою «Бесіда про перед
історію і хід затяжної визвольної 
війни у В’єтнамі, як приклад не
обхідності збройної боротьби гноб
лених проти гнобителів, а також 
про спроби США знищити основи 
революції». Обидві п’єси побудо
вані на документальних матеріа
лах, але мають відмінності ху
дожнього плану.

Шлях Петера Вайса ще дуже 
далекий від завершення. Можли
во, кращі твори письменника ще 
попереду. Але вже тепер можна 
сказати, що найбільших своїх ус
піхів Вайс досяг, відмовившись 
від камерної, формалістичної про
зи ранніх експериментальних тво
рів, з глибоким переконанням 
вступивши на стовповий шлях 
прогресивного мистецтва. В своїх 
«Нотатках про документальний 
театр» Вайс пише: «...докумен
тальний театр спрямований проти 
тієї драматургії, яка робить своєю 
головною темою власний відчай 
і божевілля, дотримуючись кон
цепції безвихідності і абсурдності 
світу. Документальний театр 
стверджує, що дійсність, якою б 
темною вона не поставала перед 
нами, можна роз’яснити в кож
ній її деталі». Ці слова Вайса 
можна застосовувати й до його 
творчості останніх років в ціло
му, включаючи публіцистику, про 
яку ми тут лише згадували. 
Шлях письменника Петера Вайса 
у велику прогресивну літературу, 
як і боротьба навколо його твор
чості, здаються нам вельми по
вчальними для розуміння таких 
понять, як роль митця в сучас
ному світі, свобода творчості 
справжня і уявна, дійовість ми
стецтва в конфліктах нашого сто
ліття.
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ДЮЛА І Й Є Ш

ПОХИЛІ ВІТРИЛА

Тріщить похила довга рея, 
тріщить щомить,

неначе косить, хвилі косить,— 
а човен мчить!

Поглянь, коли найпереможніш 
летять човни?

Коли вітрила їх найближче 
до бистрини!

ЧИСТІ РЯДКИ

Надмірне зло до правди звало. 
І я повстав на боягузтво.
І поки бруду є хоч мало,
Чищу в собі невпинно людство.

ПОЕТИ МІЖ СОБОЮ

їй-богу, той не має честі, 
хто кинув вірші віршувати, 
кому на правдомовство чхати,
Безобманливість, безбрехливість 
той зрадник кидає лукавий!
Ото такі, мій братку, справи...
Нічого з долею не дійдеш 
без гнівних іскор сперечання. 
Поет синіє від мовчання,
як той, кому повітря збракне,— 
а далі кожен жовкне стиха, 
хто сам грудьми поета дихав

Воно ж — немов чума біблійна. 
Тож падали імперій зводи 
без вірша на єдиний подих.

Страшне. Та,— як би не співали,— 
поети, що живуть брехнею, 
достойні захлинутись нею!

ЗДИЧАВІЛА ЛЮБОВ

Захворів я, < 
недужа, бач, рука моя: 
в твоїй руці лежить вона, 
суха й жагна.

і
А на руках
пускає кігті хижий птах; 
прорвались пальці на кінці, 
мов корінці.

Вона ладна
копнути в серце аж до дна— 
оця здичавіла любов,— 
потрібна кров?

Кора смерік
отак янтарний смокче сік,
щоб і в мороз до верховіть —
все зеленіть,

Гидкий я тим,
що корчиться в єстві моїм; 
сичить і сьорбає жало 
твоє тепло.

О, не люблю, 
караю в мозку без жалю 
куток, де душу хтось зібгав, 
немов удав.
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І все ж горнусь, 
душею до душі тулюсь; 
мов павучищД краду — п'ю 
я кров твою.
Ганьба мені
за хвилі пристрасті жадні, 
за хтиве жало, що свердлить, 
за ненасить.
Та не відчай,— 
життя мені і віру дай.
Годуй мене, мов пелікан, 
лелій мій стан.
Я йшов на злом, 
і стало цінне нам обом 
моє майбутнє,— тільки знай: 
усьому край!
В таку ось твань 

свавілля
грузне пал жадань? 

Одне одного без кінця 
жеруть серця?
1 скільки їх,
хотінь, пожадливих на гріх, 
в тобі (й мені) ще будить кров., 
Чи ж то любов?

Були слова,—
зітхання й зорі перед тебе
минувшину й прийдешнє слали.

Та сьогодення, серця пульс 
чистісінько назад вертали 
ці пальці, спільники превірні,

шляхетні знов ОД Щ ІК  твоїх.

DOLEO, ERGO SUM1

Болить у мене геть усе: живий я,
значить! Є!

Ненавиджу й висміюю становище своє.

Господ ар-біль, немов гостей,— ото дива
смішні! —

рекомендує органи мої — кому? — мені.

Проймає блискавка кістки і нерви гаряче. 
Знайомлюсь: зуби стиснувши, фіксую,

де пече.

Гидкий — о жах!— 
я лжею з правдою в устах.
Ти — м'язи й кров моя. Прости! 
І їжа: ти.
Змовчу я все ж, 
якщо ти встанеш, побредеш, 
хоча усе, що маю я,— 
любов твоя.

Змовчу. Лишень 
одне скажу тобі в той день: 
тебе, як тільки вірно вмів, 
кохав, лелів.

МОЇ РОЗВІДНИКИ

Всміхатись кожен палець мій 
умів на грудях на твоїх, 
в твоїй долоні сподіватись 
і дякувати на плечі.

Умів мене він обірвати, 
рабів підозр моїх пихатих, 
аби для іспиту на світ 
прийшли ми знову близнюками.

І скільки болів, стільки раз я чую
потиск рук;

скривившись, ойкаю й берусь за
лікування мук.

Не знав я, де печінка, де верхівка
у легень,

і що довгастий мозок там, де ниє
день у день.

Тепер я знаю вже про все, що коле
й стукотить.

Боління, мов гірлянда ламп, вмикаються
умить...

Якщо лиш радість пізнаєш, у царстві
сну живеш;

себе я почуваю зле, та почуваю все ж,

І в цьому смисл великий. Хто доходив
таїни

Життя? Його ж «уболівальники», лише
вони!

Хто знав, де правда на землі й над
нею, угорі?

Многостраждальники її, нужденні бідарі.

1 Doleo, ergo sum — у  мене болись, отже, я існую 
(лат.),.
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Хто знав майбутнє? Хто умів передчувати
час!

І лікувати брався той, хто сам хворів
не раз!

Святу пораду я даю вам, люди керівні: 
гартуйте нерви і чуття, гартуйте у вогні.

МІЖ РЕЧАМИ

Я — між речами мовчазними. 
Якщо вже мовити, то з ними. 
Крізь них беззвучно, як і треба, 
все людство підпущу до себе.
! в сімдесят, на грані смерті, 
із фальші нам не виростати. 
Промовте ж, навчені й відверті, 
прадавні колуни й лопати.
Подяка приязні сердечній, 
зустрітій на землі приглухлій, 
рукам, що їх на потиск гречний 
дають нам пили, клямки, кухлі.

ХАРОНІВ ЧОВЕН

Харонів човен не тоді рушає з нами
в путь,

коли в очах замерзне ніч незрима.

Нас довго згубні течії несуть 
з розкритими очима.
Нас доля хтива ще раніш, на гавані років 
у човен той насилу заганяє, 
і ми уздовж чудових берегів 
пливем — хоч нежаданим краєм;
навкруг Канал, затоки — та ж краса,
що й на путі весільній;
ті самі: даль, пейзажі, небеса,
лиш курс — назад, вперед — невільно!

Така ж краса! Ні, ще миліш: загадка —
що не день,

і манять таїною луни, 
і ще миліший відгомін пісень, 
що залишили струни.

Дебати жваві. Сміхотня. Ми сидимо собі 
між друзями, братами й деревами; 
і враз хитнулись хвилі голубі — 
здригнувся човен з нами.

Мудрець, хто вміє і тоді всміхатися
бадьоро,

хто дякує в сльозах своїх
за час і даль, за piazza і Ga'd'Oro
хоч більше й не побачить їх.

З угорської переклав Юрій ШКРОБИГЇЕЦЬ 1 2

1 Piazza — майдан (італ.\2 Ca’d’Oro — палац поблизу Великого Каналу у 
Венеції.

І І щ П М Я~ М П І% И Г

ІШШШСіШЛ
ВСЕСВІТУ

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС  
Високе англійське церковне 
начальство довго обгово
рювало питання, чи мож
на дозволити радіофікува
ти церкви й вивішувати пе
ред входом гучномовці, 
щоб усі перехожі могли 
слухати службу.

Довгі суперечки завер
шилися таким рішенням: 
«Було б нерозумно не ско
ристатися з сучасного про
гресу техніки, який також 
є даром божим».

ЗБІДНІЛА АНГЛІЯ. У 
пошуках валюти Англія лад
на продати за кордон все, 
що тільки можливо купити. 
Недавно парламент розгля
дав пропозицію одного діл
ка із Сполучених Штатів: 
він хоче придбати знамени
тий годинник Біг Бен (В е
ликий Бен), який стоїть на 
башті британського парла
менту. Пропозицію було, 
однак, відкинуто.

ПРИЧИНА РОЗЛУ
ЧЕНЬ. Боннський феде
ральний міністр у справах 
сім'ї й молоді Бруно Хек 
дав таке пояснення ката
строфічного зростання чис
ла розлучень:

«Розлучення є також ви
явом самостійності того 
чи іншого індивідуума, оз
накою цілковитої свободи і 
незалежності окремої осо
би. Якщо у нас багато лю
дей розлучаються, то це 
свідчить про справжню сво
боду особи в нашому сус
пільстві...»

Бруно Хек вважає, що не 
слід державі втручатися в 
цю справу.
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ЛЄШЕК Е Л Є К Т О Р О В И Ч

ТАМ, ДЕ ФОЛКНЕР

Про цю подорож я мріяв 
багато років, але, правду ка
жучи, не дуже вірив, що ко
ли-небудь її здійсню. Надто 
великою видавалася від
стань, яку треба було подо
лати... Але зараз од тієї від
стані залишалися вже ліче
ні милі. Попереду лежали 
Мобіл і Новий Орлеан — 
світ героїв Фолкнера.

В Мобілі ми познайомили
ся з наймолодшим братом 
письменника і виїхали звід
ти вночі, щоб усю суботу 
присвятити відвідинам бать
ківщини Фолкнер а.

Ще перед дев’ятою ранку 
м« добулися до Голлі- 
Спрінгс (штат Міссісіпі). Ав
тобус до Оксфорда відходив 
через дві години, і за цей 
час ми побіжно познайоми
лися з містом. В кав’ярні на 
досить великій ринковій пло
щі випили поганої американ
ської кави. За стойкою поряд 
зі мною сів літній сивий чо
ловік, видно, постійний від
відувач. Він уважно придив
лявся до нас, бо в цьому мі
стечку всі знають один одно
го і, напевно, тут рідко коли

затримується якийсь турист. 
Американці з віддалених ра
йонів їздять машинами й зу
пиняються тільки на запра- 
вочних пунктах, а іноземцям 
тут нема чого шукати — ні 
тобі туристських атракціонів, 
ані уславлених пам’яток ста
ровини. Тож мешканці з ці
кавістю стежили за нами, ко
ли ми походжали площею, а 
потім пішли вуличкою, на 
яку вказала нам продавщи
ця, до старовинних домів, 
так званих «довоєнних», що 
тут означає — споруджених 
ще до війни 1861—65 років. 
Отже, якісь пам’ятки все ж 
гаки знайшлися. Але було в 
тому містечку і щось цікаві
ше за столітні споруди. Це— 
атмосфера Фолкнерової са
ги. Якби я був режисером і 
шукав відповідного тла для 
фільмів за творами Фолкне
ра, я б вибрав Голлі-Спрінгс, 
а не Оксфорд, що його пись
менник називав у своїх тво
рах містом Джефферсон в 
окрузі йокнапатофа. Я б ви
брав саме це містечко, на
селене переважно неграми.

Пройшовши кілька вули-

Уїльям Фолкнер.

чок, ми опинилися перед ОД- 
ним з «історичних» будин
ків. Напис свідчив, що його 
збудували в 1847 році. Де
рев’яний, обшитий білими по
перечними дошками. Є тут 
і кілька інших, солідніших 
будинків, приміром, той, з 
червоної цегли, з шістьма бі
лими колонами при вході, 
споруджений 1858 р., а тепер 
зайнятий міським клубом са
дівників; або менш типовий 
для колоніального стилю, 
розміщений на великій тери
торії парку дім з цегли, яку
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ще виробляли невільники, 
стилізований під французь
ку готику, з металевим мере
живом. що оздоблює портик.

Г рупи вбого зодягнених 
негрів на ринковій площі, 
нужденні будиночки в центрі 
міста і пихаті фасади старих 
садиб — які ж то дуже пів
денні й дуже Фолкнерівські 
контрасти!

Нетривалий переїзд до 
Оксфорда — і автобус зупи
няється на площі перед му
ніципалітетом. Не гаючи ча
су, розпитуємо, як дістатися 
до будинку Фолкнера. Вия
вилося, що він за містом. Сі
даємо в таксі.

— Я сам мешкаю за кіль
ка будинків од Фолкнерів, — 
каже нам водій. — Але не 
знаю, чи сьогодні там хто бу
де. Субота, сім’я могла ви
їхати на уїкенд. Мабуть, 
браму буде замкнено.

Асфальтоване шосе виги
нається дугою, на вершині 
підйому дорога завертає лі
воруч і від неї відгалужуєть
ся алея до брами з написом: 
«Приватна власність».

— Оце і є будинок Фолкне
рів. На щастя, брама відчи
нена, певно, хтось залишився 
вдома.

Шофер покинув нас біля 
входу до великого білого бу
динку з колонами в півден
ному стилі.

Дім Уїльяма Фолкнера, 
його парк і сад, широкий 
простір перед домом, у за
тінку високих розлогих ду
бів. Ліворуч — нужденна ха
лупа, в якій мешкає сторож- 
негр, а далі в гущавину де
рев веде алея, якою Фолкнер 
їздив верхи. Верхова їзда 
була його пристрастю, хоч 
кінь часто скидав його, а 
надто тоді, коли письменник 
об’їздив молодого жеребця. 
Востаннє письменник упав з 
коня й тяжко забився за 
півмилі від дому, в глибині 
лісу. Це сталося за кілька 
днів до його смерті. Фолкне
ра перевезли до лікарні на 
загальне обстеження. Коли 
лікарі вже збиралися випи

сати його, він помер від ін
фаркту.

Ми підійшли до вхідних 
дверей. Дім здавався порож
нім, але темні віконниці не 
були зачинені. Я задзвонив 
раз і другий. Ніхто не озвав
ся. Крізь засклені двері вид
но було простору вітальню, 
кілька м’яких крісел під сті
нами. сходи, що ведуть на 
другий поверх.

Обійшовши будинок, ми 
опинилися перед халупкою, 
на порозі якої сидів негр із 
старим, зморшкуватим об
личчям.

— Ви знали Фолкнера?— 
запитую, привітавшись.

— Авжеж,
— Як ви собі його прига

дуєте? Яка це була людина?
— Пам’ятаю його добре. 

То була дуже добра людина.
— А що ви ще могли б про 

нього розповісти?
— Це була дуже добра лю

дина. — Нічого іншого не 
можна було витягти із старо
го. Та казав він це щиро. 
Фолкнер здавав свою ферму 
в оренду трьом родинам, всі 
прибутки залишалися їм, а 
до негрів «рідко тут, у Міссі
сіпі, ставилися чесно», як він 
сам казав.

Раптом долинув гуркіт мо
тора. Машина проїхала 
крізь браму й зупинилась на 
алеї перед будинком. З неї

вийшли дві жінки. Одна з 
них, нижча, з кошиком і 
светром, перекинутим через 
плече, пішла просто до две
рей, відчинила їх і увійшла 
досередини. Друга, висока, 
дебела підійшла до нас. Ви
раз її обличчя не обіцяв ні
чого доброго.

— Як ви сюди потрапили?
— Приїхали на таксі.
— Як то на таксі? — зди

вувалася вона.
— Просто попросили во

дія, щоб привіз нас до бу
динку Фолкнера. Нам дуже 
хотілося відвідати цей дім, 
побачити, як він жив.

— Мені дуже шкода, але 
це приватна власність, і ми 
не пускаємо сюди нікого. Мі
сіс Фолкнер приїхала сюди з 
Вірджінії на уїкенд і хоче 
відпочити. Тому ми не мо
жемо пускати відвідувачів.

— Ми приїхали здалеку, 
аж з Польщі. Ми — шану
вальники творів Фолкнера. 
Я багато про нього написав 
й опублікував у Польщі й 
тепер збираю матеріал про 
його творчість...

— На жаль, нічого не мо
жу порадити. Зрозумійте, ко
ли б ми впускали всіх ціка
вих, родина не мала б спо
кою.

З чемності я підтакнув й 
додав:

— Тут, у цьому будинку,

Дім Фолкнера. Місто Оксфорд (штат Міссісіпі).
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мав би бути музей Фолкне- 
ра. %

— Бібліотечна колекція 
Фолкнера е в університеті, і 
саме я нею займаюся. Я місіс 
Олдгем, Фолкнерова брато
ва. Але бібліотека вже зачи
нена. А завтра неділя. Чи не 
залишитесь у місті до поне
ділка?

Місіс Олдгем, кураторка 
зібрання Фолкнерівських па
м’яток, була невблаганна. 
Задовольнившись дозволом 
сфотографувати з кількох 
боків будинок великого аме
риканського письменника, 
ми пішли просто до універ
ситетської бібліотеки, споді
ваючись, що нам ще сьогодні 
пощастить побачити Фолкне- 
рове зібрання.

В університетській бібліо
теці нас зустріла дуже мила, 
гарна й надзвичайно ввічли
ва асистентка, яка, незва
жаючи на кінець робочого 
дня, погодилася показати 
нам усе, що нас цікавить.

З нею ми піднялися на 
другий поверх і оглянули 
Фолкнерівське зібрання в 
залі, що зветься «Кімната 
Міссісіпі». На стіні кімнати 
висить портрет Фолкнера, 
виконаний олією, дуже на
туралістичний і, напевно, 
незначний як витвір мистец
тва. його цінність полягає 
в тому, що цей портрет був 
закінчений незадовго до 
смерті письменника. Висять 
у цьому залі також фото
графії Фолкнера, зроблені 
місцевим фотографом. А в 
скляній вітрині експонують
ся різні відзнаки й медалі 
письменника. На полицях, 
крім творів Фолкнера, ви
ставлені книжки всіх авто
рів — жителів штату Міссі
сіпі. Окремо зібрані перек
лади творів Фолкнера, ви
дані в різних країнах світу.

На центральній площі 
Оксфорда, навпроти білого

фасаду будинка муніципалі
тету, стоїть стара скульпту
ра військового в мундирі, 
худе обличчя якого з вели
ким носом і вусами дуже 
схоже на Фолкнерове. І це 
помітили не тільки ми.

— Так, схожість разюча. 
Можливо, скульптор зобра
зив Уїльямового прадіда, 
полковника Фолкнера, — 
каже власниця ресторану 
на автобусному вокзалі. До
недавна вона тримала хар
чевню в центрі Оксфорда, і 
письменник часто заходив 
до неї.

— О, Фолкнер любив за
ходити туди. Але й за сто
лом був мовчазний і неприс
тупний. Найбільше прияте
лював з людьми, з якими 
ходив на полювання. Мало 
хто в нашому місті ще й ни
ні розуміє, який це був пись
менник. Тепер, після його 
смерті, сюди приїжджають 
люди з багатьох країн, на
віть з Європи, оглядають 
його будинок, ходять на 
кладовище. Ми не звертали 
на нього особливої уваги, 
звикли до нього, як звика
ють, приміром, до листоно
ші.

Зрештою, Фолкнер справ
ді працював на пошті — 
тільки не листоношею, а на
чальником поштового відді
лення університету.

«Вести поштову канцеля
рію — справа не важка, — 
пише брат Фолкнера — 
Джон у книжці «Мій брат 
Білл»,— але він зовсім не 
докладав до неї рук. Якщо, 
сидячи на стільці за своїм 
столом, читав книжку, то ні
коли не підходив до вікон
ця, щоб обслужити клієнта. 
Казав, що не має наміру ви- 
слуговуватися перед уся
ким, хто має два центи на 
марку... Незабаром посипа
лися скарги. Якийсь викла
дач, пригадую, писав, що

свою пошту він одержує зав
жди в один спосіб — вигрі
баючи листи з кошика на 
сміття, що стояв біля входу. 
Бо коли надходили мішки з 
поштою, Білл висипав їх до 
кошика, замість клопотати
ся сортуванням».

Навіть до своєї власної 
кореспонденції Фолкнер ста
вився байдуже. Він ніколи 
не розпечатував листів, які 
до нього надходили, хіба що 
сподівався, що в конверт 
вкладено чек. Тоді відривав 
бік конверта й обережно 
виймав чек — так, щоб за 
ним випадково не випав і 
лист.

Вже заходить гаряче пів
денне сонце. Площу малого 
міста освітлює скісне про
міння. З невеликого вибо
ру листівок купую якийсь 
пейзаж округи Лафайєт, ли
стівки із зображеннями Окс
фордського муніципалітету, 
головної вулиці й універси
тетських корпусів. Тієї ли
стівки, яку я сподівався 
знайти найшвидше, не було 
зовсім — листівки з будин
ком Уїльяма Фолкнера, пи
сьменника, про велич якого 
жителі Оксфорда й досі не 
мають справжнього уявлен
ня. Як же важко бути про
роком у власній країні, на
віть Фолкнерові!

Спадають сутінки, і міс
то стає зовсім нереальним, 
а люди на його вулицях роз
пливаються в тіні й пере
творюються на постаті з 
Фолкнерівської саги.

Мені пригадуються скром
ні слова Фолкнера: «Моя
мета і навіть свідоме зусил
ля полягає в тому, щоб під
сумок мого життя й праці 
вмістився в одному реченні, 
яке буде одночасно моєю 
епітафією: «Писав книжки 
й помер»...

Скорочений переклад з польської

ш



Гаврила Принцип. В Сараєві і досі показують 
місце, де стояв Принцип у 

час замаху.

П’ятдесят років тому завмерли 
залпи першої світової війни. Во
на коштувала людству близько 
10 мільйонів убитих, 20 мільйонів 
поранених — більше, ніж втратило 
воно за всі війни попередніх 125 
років. Від епідемій і голо
ду, спричинених війною, загинуло 
близько 10 мільйонів чоловік. Во
єнні видатки учасників війни ста
новили 208 мільярдів доларів. 
Тільки на Україні було відірвано 
від продуктивної праці близько 
4 мільйонів селян і робітників. 
Особливих втрат зазнали трудові 
селяни колишніх Галичини й Бу
ковини, де точилися бої між 
російською та австро-угорською і 
німецькою арміями. Усього в 
першу світову війну було втягну
то тридцять три держави, з за
гальним населенням понад 1,5 
мільярда чоловік, що становило 
на той час три чверті населення 
земної кулі.

П’ятдесят років тому людство 
зітхнуло з полегшенням, сподіва
ючись, що криваве безумство вій
ни більше не повториться, що 
жертви, ним понесені, перекона
ють у злочинності війни — тим 
більше світової, масштаби якої 
перевищили всі інші віййи істо
рії. На жаль, минув всього два
дцять один рік — і гітлерівці 
розпочали нову війну, ще стра
хітливішу за першу світову. Од
ним із приводів до неї послужила 
свідома провокація, інсценізова
ний напад гітлерівців, перебра
них у польську військову форму,

на одну з німецьких радіостан
цій.

Гітлер казав, розв’язуючи війну 
з Польщею: «Якщо приводу для 
початку війни не буде, його тре
ба вигадати». Він розумів, що 
розпочати нову світову війну не 
можна без будь-якої «причини». 
Він запозичив досвід своїх по
передників — німецьких імперіа

лістів часів Вільгельма II. Адже 
протягом двох десятиліть по за
кінченні першої світової війни ні
мецькі буржуазні історики нама
галися запевнити наївних людей 
у цілому світі, що та війна ви
никла не внаслідок заздалегідь 
продуманих імперіалістичних

Замах Гаврили Принципа. З газетної ілюстрації 
того часу.
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Планів, розроблених німецьким 
генеральним штабом на замов
лення власників капіталістичних 
монополій, на зразок недоброї 
пам'яті Круппа, а виключно че
рез убивство в Сараєві (нинішня 
столиця Республіки Боснії та 
Герцеговини, яка входить до скла
ду ФРЮ) наступника австрійсько
го • престолу ерцгерцога Ферді- 
нанда. Сербських «агресорів», 
мовляв,, підтримала союзна з ни
ми Росія, ну, а тоді вже й Ні
меччині ^довелося стати на захист 
власних союзників — Австро- 
Угорщини й Болгарії.

Двадцять восьмого червня 1914 
року до Сараєва прибув австрій
ський  ̂ ерцгерцог Франц Ферді- 
нанд разом із своєю дружиною. 
Група патріотів-босняків ухвалила 
вбити представника австро-угор- 
ської тиранії. Озброєний револь
вером сербського походження 
(це також було використано ав- 
стро-угорцями для проголошення 
війни Сербії), Гаврила Принцип, 
член визвольної організації, яка 
боролася проти гніту австро-угор- 
ських окупантів його країни, зо
крема Боснії, на той час — ав
стрійської провінції* убив наступ
ника австрійського престолу. Це 
сталося в 425 роковини з дня 
трагічної поразки об’єднаних 
сербо-босняцьких військ в битві 
з турецькими загарбниками під 
Косовим, f ця обставина також 
використовувалася австрійсько-ні
мецькою пропагандою як аргу
мент для оголошення війни Сер
бії.

Дальші події стали розвиватися 
дуже швидко. Вже через два дні 
тодішній міністр закордонних 
справ Австро-Угорщини повідом
ляє Берлін, що вбивство ерцгер

цога Фердінанда є -зручним при
водом для розв'язання війни, до 
якої німці і їхні ав.стро-угорські 
союзники готувалися давно. Згід
но з заздалегідь розробленим 
«планом Шліффена» війна з Сер
бією мала спровокувати й війну 
з її союзником Росією, а тоді і з 
союзниками Росії, які мали* згід
но з тим самим планом, бути 
переможені протягом якихось 
восьми тижнів. Тоді вся Європа 
пала б до ніг німецького завойов
ника.

Та, крім «плану Шліффена», іс
нували й плани західноєвропейсь
кого імперіалізму перемогти сво-. 
їх центральноєвропейських конку
рентов, зокрема, збройною силоїр 
царської Росії, яка відігравала 
роль мало не їхнього васала в 
передвоєнні і в воєнні роки. Пе
ред війною до Росії приїжджав 
тодішній французький президент 
Раймонд Пуанкаре, щоб остаточно 
домовитися відносно погоджених 
військових дій проти так званого 
Потрійного Союзу (третім його 
учасником була Італія, яка в ос
танню мить переметнулася на бік 
Антанти). Ленін характеризував 
першу світову війну як війну не
справедливу, імперіалістичну, гра
біжницьку, розпочату двома ім
періалістичними угрупованнями з 
метою нового переділу світу. Ні
меччина намагалася розгромити 
Англію і відібрати в неї колонії, 
знищити англійський морський 
флоті; розбити Францію, Бельгію, 
Голландію, захопивши їхні коло
нії; послабити Росію, одібравши 
в неї Польщу, Україну й Прибал
тику, закріпитися на Балканах. 
Австро-Угорщина прагнула захо
пити Сербію і Чорногорію, Ту
реччина — наше Закавказзя, Бол-

Мобілізація в Німеччині 
проходила під гаслом 

«На Парижі»

гарії було обіцяно Македонію ї 
частину Сербії; Зі свого боку 
Англія сподівалася розгромити 
Німеччину — небезпечного кон
курента на світовому ринку, за
хопити в Туреччини Месопотамію 
й Палестіну, закріпити ; своє ста
новище в Єгипті. Франція хотіла 
повернути собі загарбані німцями 
в час франко-прусської війни Ель
зас і Лотарингію, Саарський ба
сейн, Росія —  розділити Туреч
чину, оволодіти Константинополем 
й, чорноморськими протоками. 
Певні плани були й в інших ім
періалістів —  США, Японії, Іта
лії тощо. І всі сили кільканадця
тьох імперіалістичних держав по
чали криваву січу, коли для того 
знайшовся привід —  убивство ав
стрійського престолонаступника.

Ще 4 грудня 1913 року, до за
маху в Сараєві, російський посол 
у Парижі Ізвольський писав до 
свого уряду: «Імператор Віль-
гельм починає все більше схиля
тися на бік тих серед свогр без
посереднього оточення, переваж
но військових, хто переконаний у 
неминучості франко-німецької вій
ни, і вважає, що чим раніше ви
бухне війна, тим буде вигідніше 
для Німеччини».

Вбивства, вчиненого Гаврилою 
Принципом, цілковито вистачило 
для спровокування світової війни. 
28 липня 1914 року Австро-Угор
щина оголосила війну Сербії,
1 серпня Німеччина виступила 
проти Росії, а 3 серпня — проти 
Франції, 4 серпня Англія ого
лосила війну Німеччині, 23 проти 
Німеччини виступила Японія, 29 
жовтня до німецько-австрійського 
блоку приєдналася Туреччина, 23 
травня 1915 року до держав Ан
танти приєдналася Італія, вийшов
ши з Потрійного Союзу, 6 квітня 
1916 року до війни вступили й 
Сполучені Штати Америки. Війна 
охопила весь світ.

На фото — Гаврилу Принципа затримано.
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Лепенський
Зараз віддалена місце

вість на півночі Югославії 
перебуває в центрі уваги не 
тільки спеціалістів-археоло- 
гів. Тисячі газет та журна
лів донесли до читачів ко̂  
ротке повідомлення про сен
саційні розкопки на березі 
Дунаю, у Лепенському Ви
рі, і шанувальники археоло
гічної науки чекають на 
дальші відомості.

Нещодавно у Белграді 
було видано каталог вистав
ки «Лепенський Вир», влаш
тованої Археологічним . ін
ститутом та Національним 
музеєм.

Споконвіку одним з най
менш доступних місць на 
Дунаї були Залізні Ворота
— короткий відрізок ріки, 
до якого, з півночі підсту
пають Карпати, а з півдня
— Балкани. Затиснутий в 
ущелину Дунай із шаленою 
швидкістю мчить поміж ске
лястих урвищ, клекоче на 
порогах, кружляє в страш
них вирах. Дика краса цьо
го суворого краю невдовзі 
буде порушена людиною: в 
самому серці Залізних Во
ріт почалося спорудження 
потужної FEC. Це будівниц
тво може призвести до руй
нування великої кількості 
етнографічних пам’яток, а 
тому в зоні майбутньої ГЕС 
почалися широкі археологіч
ні роботи. Під час розкопок 
археолог Драгослав Срейо- 
вич і відкрив доісторичне 
поселення Лепенський Вир.

Поселення лежить за 15 км 
від Залізних Воріт, побли
зу с. Болетина, в глибокій 
улоговині, що з трьох боків 
обмежена стрімкими скеля
ми, а з четвертої — Дунаєм, 
хвилі якого поступово руй
нують берег. Культурний 
шар поселення (тобто шар 
грунту, що містить сліди жи
ття та трудової діяльності 
людини) досить чітко від
биває три послідовні хроно
логічні етапи.

Великий інтерес становить 
найдавніше поселення Ле
пенський Вир-І, залишки 
якого відкрито на глибині

Вир
трьох метрів. Тут дослідже
но 59 кам’яних жител, різ
них за розмірами, але єди
них за планом: всі вони ма
ють форму трапеції. У цен
тральній частині будинку є 
прямокутне вогнище, викла
дене з великих кам’яних бло* 
ків і прикрашене своєрідним 
орнаментальним поясом у 
формі трикутників з неве
личких плиток червоного 
каменю, вертикально за
глиблених у підлогу. Майже 
всюди біля вогнищ стоять 
кам’яні скульптури. Мабуть, 
зона вогнища мала культо
вий характер. Підлога бу
динку вкрита шаром черво
нястої або білої вапнякової 
штукатурки. Збереглися за
глибини від стовпів, що під
тримували дерев’яний дах 
будинку. Крім скульптур, 
знайдено лише нечисленні 
знаряддя праці з каменю та 
кістки.

Посел е н н я Лепенський 
Вир-І загинуло, очевидно, 
внаслідок кліматичних змін 
та підвищення рівня ду
найських вод, бо його за
лишки перекриті шаром піс
ку.

Наступне поселення (Ле
пенський Вир-И) зберегло 
розміри, попереднього, але 
кількість будинків зменши
лася. Збереглася також ста
ра форма житла, хоч знач
но спростилися будівельні 
прийоми та навички опрацю
вання каменю й кістки. Так 
само, як і в попередній пе
ріод, основним заняттям 
мешканців було полювання 
на оленів та кабанів і ри
бальство.

На заключній фазі свого 
р о з в и т к у  (Лепенський 
Вир-ІІІ) поселення виходить 
далеко за межі двох попе
редніх. Старі традиції та 
засоби будівництва майже 
забуто. Зникла також ка
м’яна скульптура, але з’я
вився численний та різнома
нітний виробничий інвентар, 
зброя, прикраси: поліровані 
кам’яні сокири, кістяне зна
ряддя, підвіски з кістки, гли
ни, мармуру. Широкого роз
повсюдження набув глиня
ний посуд, прикрашений ба
гатим візерунком, зокрема 
розписом білою та темкою 
фарбами на червоному тлі. 
За всіма ознаками це остан
нє поселення можна віднес
ти до початкової пори ново- 
кам’яного віку (неоліту), 
тобто до V тисячоліття до 
н. е.

Які ж таємниці відкрили 
старі руїни археологам, чим 
викликана небувала ціка
вість до них?

Сенсаційність відкриття 
у Лепенському Вирі поля
гає в тому, що тут виявлено 
дуже давні пам’ятки людсь
кої культури, досі ще не ба
чені вченими. Якщо поселен
ня Лепенський Вир-Ш ре
презентує доісторичну куль
туру часу раннього неоліту, 
широко розповсюджену на 
Балканах, то поселення II 
та І шарів, які належать 
щонайпізніше до VII—VI 
тис. до н. е,, зовсім не мають 
аналогій в археологічних 
пам’ятках Європи та Азії. 
Як відомо, найголовніші 
культурно-господарчі над
бання цього періоду пов’я-
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зані з територіями Месопо
тамії, Палестини, Іранського 
нагір’я, Анатолії. Жителі 
цих районів вперше почали 
виготовляти глиняний по
суд, опанували металургію 
міді, створили незрівнянні 
шедеври первісного мистец
тва. Звідси й походила дум
ка про значне відставання 
жителів неолітичної Євро
пи в порівнянні з населен
ням стародавнього Сходу. 
Відкриття у Лепенському 
Вирі якщо не спростовує, 
то помітно змінює цю кон
цепцію.

Поселення Лепенський 
Вир-І, з його чітким плану
ванням, виразним архітек
турним стилем, досконалою 
технікою кам’яного будів
ництва, оригінальними ми
стецькими виробами, не по
ступається перед такими ви- 
з н а ч н и м и  пам’ятками 
VIII—VI тис. до н. е. на 
Передньому Сході, у Малій 
Азії та Середземномор’ї як 
Ісрихон, Бейда, Гаджилар, 
Чатал Гюйюк тощо.

Чи не найважливішим на
слідком розкопок у Лепенсь
кому Вирі є знахідка кам’я
них скульптур (їх понад 
п’ятдесят), що відкривають 
нам справді новий, досі не

знаний аспект первісного ми
стецтва. Скульптурні зобра
ження заввишки 20—60 см 
виготовлені з річкових 
валунів. Стародавній митець 
прагнув передати людське 
обличчя.. Суворість, напру
ження, спокій відбиваються 
на обличчях скульптур Ле- 
пенського Виру-І. Риси об
личчя скульптур Лепенсько* 
го Виру-ІІ немовби спотво
рені у болісній гримасі, а вся 
постать відбиває якийсь не
зрозумілий жах. Простота 
і ясність скульптурних зо
бражень Лепенського Виру 
тісно пов’язана з тим, що ми
тець майже не змінював 
форми річкового валуна, зо-, 
середивши увагу на повер
ховій його обробці у межах 
кількох, досить нескладних 
традиційних засобів. Тому 
при безперечній індивідуалі
зації деяких скульптур всі 
вони мають багато спільних, 
так би мовити, стандартних. 
рис. Складається навіть 
враження, ніби якийсь к а -, 
нон зобов’язував майстра не 
змінювати форми каменю., 
Так, біля вогнищ у деяких 
житлах замість скульптур< 
стояли лише плоскі валуни, 
що за формою нагадували 
людські постаті.

Поки що немає реальних 
критеріїв для інтерпретації 
та естетичної оцінки цього 
першого прояву мистецтва 
монументальної скульптури. 
Увесь стародавній Схід 
VIII—VI тис. до н. е., що дає 
блискучі зразки глиняних 
рельєфів, глиняних ста
туеток або стінного роз
пису, не знає кам’яної скуль
птури. Щоправда, під час 
розкопок деяких найдавні
ших поселень Палестини 
(Ейнан, Айн-Шахрі, Шаар 
та Голан) зрідка трапляли
ся маленькі, дуже стилізо
вані кам’яні зображення лю
дини, але і розмірами, і сти
лем, і художньою доскона
лістю вони поступаються пе
ред мистецькими шедеврами 
Лепенського Виру. Тут ста
родавній митець виробляв 
власну художню формулу, 
власний світогляд, намагав
ся художніми засобами ус
відомити своє місце в навко
лишньому світі.

Розкопки у Лепенському 
Вирі тривають, і можна спо
діватися на одержання но
вих цікавих матеріалів, що 
донесуть до нас дух старо
давньої цивілізації Півден
но-Східної Європи.

ВСЕСВІТУ!
НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОФЕ

СІЇ. Страхові компанії 
Бразілії склали список най- 
небезпечніших професій, 
представники яких можуть 
страхувати своє життя ли-- 
ше на особливих умовах. 
Таких професій десять: 
футбольний суддя, водій 
таксі, судовий виконавець, 
власник шлюбної контори, 
боксер, поліцейський чинов
ник, приватний детектив, 
залізничний контролер, жур
наліст і лікар-цілитель.

КИЙКОВА ДЕМОКРА
ТІЯ. Міністр внутрішніх 
справ землі Північний Рейн- 
Вестфалія (Ф РН) Вейєр 
категорично заперечив про
ти заміни гумових поліцей
ських кийків чимось лег
шим. Пан міністр заявив 
буквально таке:

«Наше уявлення про по
рядок і безпеку громадян 
здавна пов'язане з фігурою 
поліцейського, озброєного 
гумовим кийком. Якщо по
збавити його звичного для 
нашого ока кийка, це може 
викликати небажані на
слідки».

НЕБАЖАНІ ПАСАЖИ
РИ. Профспілка водіїв так
сі Стамбула звернулася до 
турецьких властей з вимо

гою затвердити запропоно
вані нею нові правила ко
ристування таксомоторами. 
Серед тих нових правил 
є й такий пункт:

«Водій таксі має право 
відмовитися перевозити 
п’яних, пасажирів у бруд
ному одягу, а також аме
риканських військовослуж
бовців».

АТОМНИЙ ВІК. Італій
ська поліція викрила ве
лику зграю торговців нар
котиками, які діяли у Неа
полі. Встановлено, що нар
котики приставлялися в 
Італію контрабандним шля
хом на американських вій
ськових кораблях, в тому 
числі й на... атомному під
водному човні, який захо
див недавно в Неаполь!
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Ця історія привернула до себе 
увагу всієї західної преси. Вона 
стала сенсацією, на якій можна 
було добре заробити. Та, по су
ті, вона є типовою для звичаїв і 
моралі сучасного капіталістичного 
світу.

Почалося з того, що в Таїланді 
з ’явився такий собі підприємець, 
громадянин США на ім'я Джеймс 
Г. В. Томпсон, який швидко став 
«душею» вищого таїландського 
товариства. Ще б пак —  він зро
бився тут за короткий час не ли
ше мільйонером, а й великим ме
ценатом, аматором мистецтв, лю
бив всілякі розваги й не шкодував 
на них грошей. А почав він свою 
кар’єру, за його власними слова
ми, без шеляга в кишені, після 
демобілізації з армії по закінчен
ні другої світової війни. У нього 
були тільки «ідеї в голові». Ідеї 
ці полягали в тому, щоб реорга
нізувати традиційне в Таїланді ви
робництво шовкових тканин, за
безпечити це виробництво більш 
якісними барвниками і випускати 
тканини, які припадуть до смаку 
західному покупцеві.

Томпсон почав довозити з-за 
кордону відповідні барвники, за
просив на роботу кваліфікованих 
майстрів прикладного мистецтва й 
перетворив сімейні артілі ткаль на 
сучасні ткацькі підприємства. Не
забаром його реформи почали 
приносити великі прибутки, таї
ландський шовк став дуже попу
лярний у нью-йоркських крамни
цях. Скоро попит на нього з Аме
рики перейшов і до Західної^ Єв
ропи. Томпсон розбагатів. Його 
почали називати «королем Джі- 
мом». А він ділив свій час між 
бізнесом і розвагами.

Одного осіннього дня минуло
го року Томпсон вибрався на пік
нік у Камеронські гори у Малай
зії разом з групою своїх таїланд
ських друзів. Приїхавши туди, ве
села компанія найняла кілька 
бунгало, по яких і розійшлася на 
короткочасний відпочинок після 
доброго сніданку.

Через деякий час компанія зі
бралася знову. Та не в повному 
складі —- бракувало хазяїна пік
ніка, «короля Джіма». Його трохи 
почекали, а тоді пішли до бунга

ло, де він відпочивав. У бунгало 
його не було. Вранці наступного 
дня приятелі Томпсона звернули
ся до поліції.

Долею зниклого мільйонера за
цікавилася не лише поліція Таї
ланду, а й особи та установи, 
яким, здавалося, не було діла до 
нього, наприклад, командування 
англійських, американських, таї
ландських і малайзійських військ 
надали в розпорядження поліції 
своїх солдатів, вертольоти, собак- 
шукачів. Було мобілізовано шко
лярів, які прочісували навколишні 
ліси. Невдовзі з ’ясувалися певні 
обставини, що пояснили причини 
такого пильного розшуку зникло
го фабриканта шовку. Виявилося, 
що під час другої світової війни 
Томпсон був не так солдатом, як 
агентом Стратегічної служби США  
— попередника нинішнього амери
канського Центрального розвіду
вального управління — ЦРУ. Тут, 
у Таїланді, він організовував таєм
ні акції проти японських окупан
тів. До того ж Томпсон був ону
ком генерала Джеймса Гаррісона 
Томпсона, колишнього посла США 
в Сіамі — так раніше називався 
Таїланд, — отже, родина Томпсо
на мала давні зв'язки з Південно- 
Східною Азією. Проте американ
ські дипломатичні представники в 
Таїланді офіційно заявили, що 
Томпсон-молодший, мовляв, не 
мав нічого спільного з ЦРУ, й за
боронили будь-яке розслідування
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його зв’язків з органами амери
канської та іншиф західних розві
док.

Розшуки зниклого Томпсона 
провадилися в надзвичайно широ
ких масштабах. Але вони не дали 
жодних наслідків, так само, як й 
ініціатива сестри Джеймса Томп
сона, що зі свого боку запропо
нувала сто тисяч доларів тому, 
хто вказав би, де перебуває зник
лий мільйонер, і сорок тисяч тому, 
хто подав би хоч якісь відомості 
про нього.

Молодша сестра Томпсона, мі
сіс Дуглас — дружина колишньо
го міністра авіації й військового 
міністра США за часів президент
ства Ейзенхауера, не покладаю- 
чись, очевидно, на поліцію й ар
мійську розвідку, вдалася до ін- 
шого методу, надзвичайно харак
терного для сучасних Сполучених' 
Штатів. Вона доручила приватні 
розшуки свого брата популярному 
в Нью-Йорку «ясновидцю», гол
ландцю за походженням. Петеру 
Гуркосу.

Особа цього Гуркоса настільки 
колоритна, що заслуговувала б і 
на окрему увагу. Твердять, що 
знаменитим на всю Америку яс
новидцем Гуркос, у минулому ма
ляр, став відтоді, коли впав з̂  да
ху якогось будинку. Саме після 
повернення з лікарні він і став 
творити чудеса. Гуркос міг, на
приклад, розповісти про те, що в 
даний момент діється за тисячі кі-

Бунгало,

лометрів від нього. Невідомо, 
яким чином перевіряли вірогід
ність його телепатичних свідчень, 
однак слава про те, що Гуркос 
став ясновидцем, поширилася у

з якого зник підприємець-міль- 
йонер.

вищому світі Нью-Йорка. Гуркос 
кинув свій скромний фах маляра 
й почав заробляти гроші яснови
дінням. Він почав переповідати 
своїм клієнтам такі подробиці про 
їхнє життя, що ті від здивування 
не могли довго отямитися.

Свої численні фабрики, розташовані на 
островах річки Менам, Д. Томпсон об’їжджав 

на такому човньсампані:

Згодом Гуркос переїхав до Гол
лівуда, де мав ще більшу клієнту
ру, і не лише за рахунок легковір
них акторів. Навіть чиновники з 
поліції стали звертатися до гол
ландця по допомогу. За їхнім 
твердженням, ясновидіння Гурко
са і його віщування «допомогли» 
поліції розкрити не менш як 90 
процентів злочинів.

Місіс Дуглас поїхала до Голлі
вуда, авансувала ясйовидця вели
кою сумою грошей, і той взявся 
допомогти їй розшукати Томпсо
на. Спочатку Гуркос впав у транс 
і став шепотіти окремі слова, які 
його асистентка Стефані КурТней 
дбайливо записала на магніто
фонну плівку. «Тут був Сукарно.., 
— шепотів напівпритомний ясно
видець, — тут булб багато важли
вих осіб... Томпсон грав з вогнем... 
Томпсон мав фальшивих друзів... 
він не знав цього».

За винятком прізвища Сукарно 
В цьому «ясновидінні» не було ні
чого такого, чогб не могла б ви
гадати й звичайна людина. А втім, 
цього вистачило, аби негайно від
рядити Гуркоса до Таїланду.

Місцева поліція спершу зустрі
ла Гуркоса не лише з недовірою, 
але й з цілком зрозумілим почут
тям ворожості: і чого б цей гол
ландський маляр ліз у такі конфі- 
денціальні справи? Та Гуркос 
швидко обеззброїв всіх скепти-
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ків і недругів, ввійшов у довір'я 
поліції й приступив до справи. 
Гуркос оглянув бунгало, звідки 
зник Томпсон, і скоро вже дикту
вав на стрічку магнітофона:

«Він сидів на стільці... тут... сті
лець стояв на веранді... чотирнад
цять чоловік схопили його... Авто
машина,.. бачу грузовика... на го
ловній вулиці міста... морфій, мор
фій... він спить у грузовику... його 
схопив якийсь Бібі чи Прібі...» і 
далі в такому ж не дуже конкрет
ному, зате цілком імпонуючому 
тоні. В поліції він повторив те са
ме, тільки в більш зрозумілій фор
мі. Мовляв, Томпсона викрав його 
приятель на ім’я Прібі й повіз до 
столиці сусідньої держави, яку 
Гуркос боїться назвати, бо і його 
самого — це він також ясно ба
чить — можуть викрасти.

Гуркос запропонував очолити 
експедицію по врятуванню з по
лону бідного Томпсона. Та ні аме
риканські, ні англійські, ні місцеві 
генерали, що асигнували величез
ні кошти, на пошуки Томпсона в 
межах Таїланду, не виявили й 
найменшого бажання фінансувати 
зарубіжну експедицію. Незабаром 
Гуркос і сам утік з Таїланду.

Розшуки Томпсонаv було припи
нено з такою ж швидкістю, з якою 
вони розпочалися незадовго пе
ред тим. Можливо, ЦРУ побояло
ся, що вони можуть призвести до 
небажаних викриттів, а, можливо, 
причина полягала в іншому — але 
посольство США в Таїланді зая
вило, що воно вважає Томпсона 
за вбитого.

А в цьому будинку- в Вілі?мінгтоні, в 
було вбито сестру Томпсона.

«Ясновидець» Петер Гуркос.

Проте друзі Томпсона не за
спокоїлися. Всупереч офіційній 
версії, вони вважали, що Томпсон 
живий. Час від часу в Таїланді ви
никали чутки, ніби викраденого 
мільйонера-розвідника десь бачи
ли. Це посилювало впевненість 
друзів в тому, що слід провади
ти розшуки й далі. Цієї ж думки 
була й старша сестра Томпсона, 
місіс Томпсон-Вуд, дружина колиш
нього генерал-губернатора Філіп
пін і кандидата в президенти на 
виборах у двадцятих роках, гене-

США,

рал-майора Леонарда Вуда. Вона 
мешкала в невеличкому американ
ському місті Вільмінгтоні і, мабуть, 
бажаючи відбити лаври в Гурко- 
са, заявила, що «король Джім» не 
лише живий, а й приїде до неї в 
гості в день американського на
ціонального свята, як приїздив за 
традицією з року в рік. А далі 
сталося щось незрозуміле, не пе
редбачене ні самою місіс Вуд, ні 
Гуркосом, який все ж таки не пе
реставав цікавитися долею Томп
сона: напередодні згаданого свя
та місіс Томпсон-Вуд було знайде
но вбитою в її  вільмінгтонському 
будинку.

Що спричинилося до загадково
го вбивства? Мабуть, з благосло
вення тієї ж американської розвід
ки син убитої, Гаррісон Вуд зая
вив пресі: «Це таїландські кому
ністи вбили Томпсона, вони ж уби
ли й мою матір».

Отже, «винуватців» знайдено: 
ну, звичайно ж, це не американсь
ка розвідка і навіть не гангстери, 
а ті самі злочинні «комуністи»!

Гуркос теж відчув потребу до
дати до цього й своє авторитетне 
пророче слово. Він заявив пресі, 
що «ясно бачить» Томпсона, який 
перебуває в полоні у таїландських 
комуністів, а ті вимагають від ньо
го виступити по радіо з якою-не- 
будь антиамериканською заявою. 
А що Томпсон відмовляється, то 
комуністи можуть показати своє
му бранцеві газетні повідомлен
ня про вбивство його сестри й по
передити: «Якщо не заговориш, 
ми вб'ємо й другу твою сестру». 
А тому ЇЇ треба взяти під охорону 
поліції, а його, Гуркоса, мабуть, 
утримувати на повному пансіоні, 
аби він міг час від часу ділитися 
з поліцією своїми прозріннями.

Гуркос додав, що він точно 
знає, де саме перебуває ще жи
вий Томпсон, і знову запропону
вав очолити групу з п’яти солда
тів, за допомогою яких звільнив 
би його з ув'язнення. Цього разу 
він одержав листа від самого 
Уїльяма Банді, заступника держав
ного секретаря США, із заборо
ною вдаватися до будь-яких за
ходів: це пошкодилр б . диплома
тичним відносинам США з Таї
ландом.

Чим закінчиться вся ця історія— 
невідомо. Американська преса, 
очевидно, діставши відповідні інст
рукції, в один голос твердить, що 
Томпсона просто з ’їв вульгарний 
таїландський тигр, і все.

У цій нерозгаданій поки історії 
відбився весь підступний світ су
часного імперіалізму й колоніа
лізму з його вбивствами з-за ро
гу, викраденням і знищенням лю
дей, які занадто багато знають, 
шахрайствами і шарлатанством, а 
насамперед з нестримною жадо
бою до збагачення, історія сенса
ційна, але водночас і цілком бу
денна.
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ТЕОДОР К О Н С Т А Н Т І Н Малюнки В. І г н а т о в а

ОПОВІДАННЯ

Можливо, вона дрімала. Але я не був 
цього певен. Відтоді як приніс її сюди, во
на кілька разів розплющувала очі, і то на 
якусь мить. Дихала легко, ледве помітно. 
Може, через те я й подумав, що вона по
мерла. Мене пройняв жах. Померла, і мої 
зусилля виявились даремними! Я нічим не 
міг допомогти їй! Усвідомлення цього вки
дало мене в розпач. Уперше в житті відчу
вав я страшну безпорадність перед лицем 
смерті, У розпуці підвів очі до неба. Глуз
ливо дивився на мене місяць. Неподалік,

боязко стогнучи, шурхотіли очерети, а жа
би кепкували з них, насмішкувато квакаючи. 
Я дослухався до шурхоту очеретів, і мені 
ввижалось, що вони тужать за небіжчицею, 
і жаб'яче квакання вже не звучало глузли
во. Очерети тужили за небіжчицею, суму
вали жаби, а вітер, який щойно знявся, І 
хмари, що насувалися зі сходу, поспішали 
віддати останню шану померлій.

Вона померла. Невже померла? Я мусив 
пересвідчитись у цьому. Нахилився і припав 
вухом до ЇЇ грудей. І тоді відчув на своєму
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обличчі пекучу руку, пекучу від гарячки, і 
почув, уперше почув ЇЇ мову:

—  N ein, ich bin n ich t g es to rb en  К
—  G ot lob * 2.
—  A ber ich w erd e  ste rben ... B is es w ird  

T a g  3.
Я теж був переконаний, що вона помре. 

До світанку. її долоня палила мені обличчя. 
Долоня її обпікала, мов полум'я. А я не 
міг нічим зарадити, нічого не міг зробити, 
щоб вона не померла.

— Облиш, не помреш, — я говорив по- 
німецькому, намагаючись підбадьорити її. 
Я радів, що ми можемо розуміти одне 
одного.

— Не помру? Ти справді віриш, що я не 
помру?

— Од таких дрібниць не помирають, — 
відповів я.

Мій голос звучав переконливо, незважаю
чи на те, що віра моя була така ж хистка, 
як доля того, що зазнав аварії на морі, де 
лютує тайфун.

— Коли б то була правда. Але ти гово
риш так тільки тому, що жалієш мене. Та 
однаково, я вдячна тобі за все.

За все? Я не розумів, що могло означа
ти оте «все». Фактично було тільки одне. 
Скільки спливло годин? Може, дві, але не 
більше двох. Вісім днів, відколи втік з по
лону, я живився тільки сирою картоплею 
та грибами. А протягом останньої доби і 
ріски в роті не мав. Болів мозок. Біль ніби 
розколював голову, гупав у скронях.

Не пам'ятаю, як я залишив болото. Рап
том усвідомив, що не лежу вже на очеретя
ній підстілці, а йду, щоправда, похитуючись, 
та все ж іду туди, звідки, як мені здавало
ся, йшов той спокусливий дух. Було темно. 
Місяць ще не зійшов, але тому, що я хотів 
швидше дістатися до оселі, де господиня 
готувала таку смачну страву, я бачив, як 
сова. Чого доброго й сам став совою.

Я ішов як лунатик, приваблюваний запа
хом, що існував тільки в моїй змученій го
лодом уяві, доки дістався дороги, що вела 
в село. Не зупинявся ні на мить. Наче ні
що мені не загрожувало. Я зовсім забув 
про небезпеку, Ще вдень дізнався, що ця 
дорога вела до невеличкого села; тільки 
згодом пересвідчився, що то було не село, 
а містечко. Усвідомлював, що, йдучи туди, 
наражаюсь на небезпеку, але йшов, незва
жаючи ні на що. Раптом десь там, куди я 
прямував, пролунала одна, а потім друга 
автоматні черги. Я впав на землю, охопле
ний жахом. Тиша. Але я лежав, не в силі 
підвестися, відчуваючи, як на мені висихає 
холодний піт, що облив мене з голови до

5 Ні. я не померла (нім.).
2 Хвалити бсга (нім.).
3 Але я помру... До світанку (нім.).

п'ят в ту мить, коли перша автоматна черга 
розкраяла ніч.

Хмари розійшлися, і місяць, мов круг
лий жовтий змій, ліниво поповз по небу, то 
виринаючи, то зникаючи за хмарами. Тільки 
тепер я зрозумів, як близько підійшов до 
того, що здавалося мені селом, а насправді 
виявилося містечком. До перших будівель 
лишалося не більше півкілометра.

Постріли протверезили мене. То боже
вілля — іти далі. І все ж я вирішив не від
ступати. Бо був голодний. Голодний до не
стями.

Тож підвівся і пішов. Але з обережності 
пішов не дорогою, а полем. Не знаю, як 
довго я йшов, але раптом спинився, ліг на 
землю й принишк, бо почув звук, похо
дження якого не міг одразу визначити. Я 
напружував слух. І знову той звук. Хтось 
стогнав. Я зрозумів, що лежу недалеко від 
того, в кого щойно стріляли. Хмари знову 
розвіялись, і під тьмяним місячним світлом 
я побачив його — він лежав за кілька мет
рів од мене. Сказати правду, мені й на дум
ку не спадало допомагати йому. І як міг я 
йому допомогти? Адже я був тільки поло
нений, який утік з-під варти і якого кожної 
миті могли схопити й розстріляти. Проте 
кінець кінцем я зважився — а може, якось 
і допоможу людині. Поповзом, обережно 
почав підкрадатись до нього. Могло бути, 
що він озброєний і вистрелить, гадаючи, 
що я ворог. Наблизившись, я сказав, щоб 
той міг мене почути:

— Не бійся. Хочу допомогти тобі.
Я звернувся до нього по-румунськи, га-г 

даючи, що він теж полонений.
Поранений перестав стогнати, спробував 

підвестись на лікті, та не зміг, застогнав 
знову.

— Не бійся, Я — полонений румун, уті
кач, — казав я далі, вже по-німецьки, а по
тім по-французьки.

Повторюючи це, я підповзав ближче й 
ближче, аж поки, на превеликий свій по
див, не побачив, що то жінка.

Уявіть собі, в якому становищі я опинив
ся. Полонений, що втік з-під варти, протя
гом восьми ночей, не рахуючи двох, коли 
безпросипно спав, — я все йшов та йшов, 
підтримуваний єдиним бажанням — швидше 
дійти до лінії фронту і перебратися до сво
їх. І ось маєш, раптом у чистому полі на
ткнувся на поранену жінку! Темної ночі, 
змучений, виснажений голодом! Що я мав 
робити? Лишити її з богом і йти своєю до
рогою? Допомогти? Але як? Нести її в село 
я не міг. А коли в інше місце, то куди? Не 
було куди. Жінка приречена, остаточно при
речена. А мені лишалося тільки йти своєю 
дорогою й спробувати пробратися в село.

Та замість того, щоб зробити так, я взяв
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її на руки, повернувся на болото й поклав 
там на постіль, яку перед тим влаштував 
для себе.

— Куди тебе поранено? — питав я ЇЇ ру
мунською,-французькою і німецькою мова
ми? Вона л е  відповідала. Жодного разу не 
розплющила очей. І раз у раз стогнала. Мі
сяць, виринувши з-за хмар, допоміг мені 
знайти рани. Одна — на лівому стегні, дру
га — на плечі. Рана на стегні наче нестраш
на — куля вийшла, не зачепивши кістки, за
те друга, на плечі, небезпечна. Куля, певно, 
розтрощила ключицю. Та найгірше те, що 
кров досі цебеніла з обох ран.

«Чим перев'язати? — подумав я. — Коли 
не перев'язати, жінка спливе кров'ю й за
гині».

Вирішив подерти свою сорочку, але тут 
Же пригадав, що вона чорна від бруду й 
поту, і тверда, як кора.

І все ж рани конче треба було перев'я
зати.

— Даруйте мені, хочу тільки допомогти 
вам.

Я розірвав бретельки її комбінації і стя
гнув сорочку вниз. З цієї сорочки й зробив 
щось подібне до бинтів, якими перев'язав 
спочатку плече, а потім — стегно.

«Ну, а далі що?» — подумав я. І сам собі 
відповів! «Не знаю. Дочекаємось насампе
ред світанку». І прихилився спиною до стов
бура верби, поклавши собі не спати й че
кати ранку. Сон зник і навіть їсти перехоті
лося.. Я торкнувся її чола. Воно було га
ряче. Я намочив усе, що лишилося від ком
бінації, в стоячій, болотяній воді і поклав 
їй на чоло. Жінка важко застогнала, потім 
затихла. Та незабаром стогін почувся знову.

—  T u t es d ir  w eh? 1
І цього разу вона не відповіла. Час спли

вав повільно. Жаби невтомно провадили 
свій концерт. Час од часу кричав якийсь 
болотяний птах. Ліворуч від мене, по той 
бік болота, на шосе гули мотори, каркали 
клаксонй автомашин. Поранена стогнала.

І раптом вона затихла. Мене пройняв 
жах. Напевне, померла. Я припав вухом до 
ЇЇ грудей. Жива. Лежала й дивилась на ме
не. Спершись на лікоть, схилившись, дивив
ся і я на неї. Тим часом розгодинилось, зір
ки немовби піднялися вище й загадково 
блимали у високості. Від хвилювання у ме
не швидко-швидко калатало серце. Жінка 
дивилась на мене такими невимовно сумни
ми очима, яких мені ніколи не доводилось 
бачити.

«Вона страждає від думки, що мусить по
мерти», — подумав я, і жаль закричав у 
моїй душі дико й безнадійно, як кричав бо
лотяний птах десь поблизу, мабуть, на такій 
же вербі, як та{ під якою ми лежали.

1 Тобі бойяче? (Нім.).
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їй було не більше двадцяти п'яти років. 
Не знаю, чи вродлива вона, може, навіть 
дуже вродлива. Та зараз важко було суди
ти про її вроду, бо страждання відбивало
ся в кожній рисі обличчя, в блідості чола, 
в ледве помітному вигині брів, у темних 
кругах під очима, в гострих вилицях.

— Певно, ти давно вже мучишся, — ска
зав я, хоч не знав, чи почує вона мене.

Жінка розплющила очі, й дві сльозинки, 
як дві квіточки конвалії, поволі скотились 
на скроні.

— Хто ви? — спитала вона мене по-ні- 
мецьки.

— Я румун, полонений. Втік від німців і 
пробираюся до своїх.

— Якщо вас схоплять, вас розстріляють.
— Знаю.
— І я вам заважаю... Коли б ви покинули 

мене, були б уже далеко...
— Не маю сили йти далі. Уже вісім днів, 

як ріски в роті не мав. Хотів пробратися 
в село й роздобути там чого-небудь ПО
ПОЇСТИ;

— То не село, а містечко. Коли б ви пі
шли туди, німці напевно схопили б вас. Ву
лицями ходять патрулі, в будинках труси, 
шукають когось. Може, вас?

— Ні, мене не можуть шукати.
— Однаково, я вам заважаю... Та це не

довго; щонайбільше до ранку... Поки це 
станеться, благаю вас, не йдіть від мене, 
мені страшно помирати самій.

Вона заплющила очі, й знов дві сльозин
ки поповзли на скроні. Взявши мою руку, 
вона стиснула її і затримала в своїй. ї ї  ру
ка аж пашіла.

І знову прокричав водяний птах, і в його 
крику вчувався страх. Небесне склепіння 
немов піднялося вище, і серце моє, вра
жене тим безмежжям, сполохано закалата
ло. Поруч помирала жінка, злякано кричав 
птах, і в цьому безмежжі, від землі до об
манливого небозводу, всіяного зорями, 
спокійно, байдуже спливав час. Вона по
мирала, помирав багато хто цієї ночі на 
всіх фронтах, в тій пітьмі, яка не зникає 
навіть після сходу сонця, в пітьмі, що звисає 
над землею ось уже п'ять років, і розвіє
ться тільки тоді, коли замовкнуть гармати. 
Лишилося вже небагато. Може, кілька міся
ців. Як жаль, що жінка не доживе до того 
дня. А я? Чи доживу я? Господи, як хочеть
ся дожити!

— Як тебе звати? — раптом спитала жін
ка. Й глянула на мене.

— Хорія. А тебе?
— Мілада.
■5— Мілада, що це за ім'я?
— Чеське.
— Отже, ти чешка?
Мені кортіло запитати її, як вона лотра-



пила до Угорщини, та я промовчав. Жінка 
помирала, і моя цікавість, якщо це була 
цікавість, видалась мені негуманною.

— А ти румун?
— Румун. Я ж казав уже.
— Атож, казав.
І вона замовкла, знов заплющивши очі. 

На болоті стояла тиша. Тільки праворуч від 
нас, на шосе, не вщухав гуркіт моторів.

І я прислухався до цього невгаваючого 
гуркоту...

— Георг!
Це говорила вона, Мілада. Якийсь час я 

вже не чув її стогону і гадав, що вона за
снула. А може, й спала, та прокинулась.

— Георг! Ти чуєш мене?
Вона, певно, марила. Хто ж був той Ге

орг, якого вона кликала?
— Георг! Чому ти мені не відповідаєш? 

Дозволь мені пояснити тобі, Георг. Прошу 
тебе, дозволь.

«Поясни, Міладо».
Та ці слова я вимовив тільки в думці. 

Авжеж, вона марила, бо уявила собі, ніби 
я — Георг. Благала дозволити пояснити те, 
про що я й гадки не мав. ! все ж мені важ
ко було репрезентувати Георга. Я почував, 
що вчинив би велику підлоту, коли б ска
зав їй: «Поясни, Міладо, я слухаю тебе».

Я мусив вирішити: або сказати їй, що я 
не Георг, або ж удати з себе Георга. Та 
вже не було потреби в цьому. Бо Мілада 
розплющила очі й довго дивилась на мене, 
намагаючись пригадати, хто я.

— Ах, це ти, полонений румун.
— Атож, це я. Як себе почуваєш?
— Підтверджую, що жива. Розумієш?
Я не цілком розумів, що вона хотіла цим 

сказати.
— Ні, не розумію.
— Я заснула, і мені приснилось, ніби я 

померла. І здивувалась, як легко помирати. 
Померла якось непомітно. Мені здалось 
тільки, ніби я перейшла кордон між двома 
країнами. Ні про що не шкодувала, і мій 
колишній страх видався мені смішним. А 
тепер, коли я не померла, мені знову 
страшно. Я дуже боюся, не хочу помирати.

І вона заплакала.
— Не бійтесь, ви не помрете.
— Не думайте, що я боягузка, взагалі я 

смерті не боюсь. Але мені треба жити, 
будь-що жити. Я маю причину, через яку не 
хочу помирати.

! замовкла. Невже вона все ще марила?
— Атож, зрозуміло. Кожен з нас має 

свою причину, щоб не бажати смерті.
Моя відповідь була безглузда. Але вона 

вихопилась у мене якось мимохіть.

— Моя причина... Я мушу дати декому 
пояснення...

— Георгу?
Жінка здригнулась; глянула на мене до

питливо й водночас боязко.
— А що вам відомо про Георга?
— Нічогісінько.
— Нічогісінько? — перепитала вона.
— Нічогісінько.
— А я не марила часом?
— Ні.
— А звідки ж ви знаєте про Георга?
— Ви сказали тільки: «Георг, дозволь по

яснити тобі. Прошу тебе, Георг».
Мілада зітхнула з полегшенням.
— Слава богу... — ! додала після паузи: 

— Я вас попрошу про щось. Дуже, дуже 
прохатиму...

— Слухаю. Для вас зроблю все, що тіль
ки зможу.

— Якщо я знову почну марити і розмов
ляти з Георгом, прошу вас — не слухайте. 
Обіцяєте?

— Так. Нехай це вас не турбує.
— Ні, ні!..
! вона заплакала. Плакала, і сльози коти

лися у неї з очей, і схлипувала вона, як ди
тина.

— Вам боляче? — спитав я, хоч і знав, 
що вона плаче не через те.

— Боляче, — збрехала вона. — Дуже бо
лить рана на плечі.

І тільки тепер я подумав про ті автоматні 
черги... Стріляли в неї. Не в місті, а за міс
том. За кілометр од міста, коли не більше. 
Чому саме там, і хто стріляв у неї? Гітле
рівський патруль? Можливо. Тільки я не впе
внений у цьому. Та це було не єдине при
пущення, яке можна було зробити. По-пер
ше, стріляли чергами з одного автомата. 
По-друге, патруль затримав би її, замість 
того, щоб стріляти. І нарешті, патруль на
магався б пересвідчитись, чи жива вона.

Справді, все це більш ніж дивно. Що по
трібно було Міладі серед поля глупої но
чі?.. ! так одягнена... Невже хтось призна
чив їй побачення за містом? Важко, навіть 
неможливо припустити таке. То що ж? Що 
робила вона серед поля, вбрана у вечірню 
сукню? І якщо в місті, як каже сама, повно 
патрулів, як вона вибралася звідти непомі
ченою? І що сталося там, за кілометр од 
міста, де її поранили?

Припущень можна було зробити чимало. 
Де ж правда? Тільки вона сама знала її. Та, 
наскільки я зрозумів, Мілада не мала на
міру відкритися мені. Може, не довіряла, 
а може, мала й інші причини, відомі тіль
ки їй.

Адже ми були чужі, нас звела сліпа до
ля. Двоє чужих, що їм, можливо, судилося
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скоро померти. Вона мусить померти до 
світанку, мон е̂, вдень, а я?

— Ви гніваєтесь на мене? — запитала 
Мілада, вгамувавши сльози.

— А чого ж мені гніватися?
— Ви маєте підстави, адже я сказала, щоб 

ви не слухали, коли я маритиму. Можете 
подумати, що вам не довіряють.

— Я ж сказав — нехай це вас не турбує.
— Ви все ж повинні знати, що йдеться 

не про недовіру. Це зовсім інше...
— Гаразд!.. Спробуйте хоч трохи за

снути...
— Не хочу спати, — і далі без будь-яко

го зв'язку: — Відтоді, як я себе пам'ятаю, 
мені завжди щастило. Вам це зрозуміло?

— А чому ж? Звичайно. Скажіть, чи не 
можу я вам якось допомогти, Міладо?

— В чому?
— Ви ж казали, що не хочете помирати. 

Адже так?
— Казала... Ну й що з того?
— Я міг би допомогти вам, щоб ви не 

померли.
— О, навряд чи це вам під силу.
— Навіть, коли б я пробрався до міста?
— Не уявляю собі, як ви могли б допо

могти мені. Викликати «швидку допомогу», 
щоб забрала мене звідси, з болота?

— Ну, не «швидку допомогу»... Та коли б 
ви сказали мені, куди йти, коли б дали ад
ресу, я міг би до світанку повернутись, в 
гіршому разі — з бинтом і ліками.

— Я нікого не знаю в місті. Крім того, 
невже ви гадаєте, що я можу погодитись, 
аби ви ризикували життям заради мене? 
Німці вас розстріляли б, якби схопили. Ад
же так?

— Звичайно.
— В такому разі і ваша жертва була б 

даремною.
— Але ж не обов'язково, щоб вони мене 

схопили. Коли б я не натрапив на вас у по
лі, я однаково пробрався б до міста. Ска
жіть, Міладо, до кого мені йти і що робити?

— Я нікого не знаю в місті, хто міг би 
допомогти мені.

— Невже ви хочете переконати мене, що 
не живете в цьому містечку?

— Але ж туди, де я жила, до того, у ко
го я жила, ви не можете йти. — І вона за
плющила очі.

На болоті панувала тиша, тільки по той 
бік, на шосе, весь час гуркотіли машини.

— Чи можете ви хоч приблизно уявити, 
де зараз лінія фронту? — запитала Мілада 
через якийсь час.

—1 Точно не можу сказати. Десять днів 
тому фронт проходив не більше як за сто 
кілометрів звідси. Гадаю, весь цей час наші 
наступали, і фронт наблизився. Чуєте, що

робиться на шосе? Оцей невпинний рух сю
ди й туди має радувати нас.

— Чому? Гадаєте, вони відступають?
— Звичайно.
— А що, коли німці готують наступ? По

жвавлення на шосе може означати й це. 
Адже так?

Зауваження Мілади було слушне і свідчи
ло про те, що вона була обізнана з воєн
ними справами.

— Звичайно — це може означати і на
ступ, та, мені здається, у німців нема до
статніх сил для контрнаступу, особливо в 
цьому секторі.

— Отже, можливо, що румуни або росія
ни за кілька днів будуть тут?

— За два-три дні, а може й...
— Як? Може, й раніш? — І її обличчя ви

разніше відбило страждання. — Чому не
можливо, щоб людина лишилася жити, ко
ли вона того прагне всім своїм єством?

— Хіба є така людина, якій би хотілося 
померти? Коли б смерть залежала від волі 
людини, тоді люди, за окремими винятка
ми, жили б вічно...

— Проте... Як би це вам пояснити? Од
но — не хотіти помирати, інше — праг
нути жити будь-що. А я, я хочу жити будь- 
що! Безглуздо помирати саме тепер. — І, 
хвилину помовчавши, додала: — Виходить, 
днів через два фронт підійде, можливо, й 
до нас?

— Авжеж, дуже можливо.
— Знаєте, чого я боюсь? Зараження 

крові.
— Цього не буде, — переконував я її, 

хоч сам був упевнений в. протилежному.
— Два дні я напевно зможу протягти.— 

Потім знову запитання: — Але чи певні ви, 
що через два дні ваші будуть тут?

— Цілком. .
— Чому ви так гадаєте? — наполягала 

Мілада.
— У нас в таборі був підпільний радіо

приймач. Ми слухали радіо й знали, де про
ходить фронт.

Міладі здавалось, що вона протягне ще 
два дні. Я поклав їй руку на чоло. Гаряче. 
Коли б у мене було хоч кілька таблеток 
сульфідіну, щоб запобігти сепсису! Вона 
навіть не розплющувала очей. Може, за
снула?..

Знову насунули хмари. Втома змогла й 
мене. Зручно вмостившись, я вирішив тро
хи подрімати. Прокинувся ж тільки на сві
танку. Мілада спала. Коли б її груди не під
німались, можна було б подумати, що вона 
вмерла. Але вона спала, і я міг дивитися 
на неї. Безперечно, вона була вродлива. 
Роздумуючи над тим, що сталося, я мар
но намагався щось зрозуміти.
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«Хто ж кінець кінцем ця жінка? — роз
дратовано запитував я сам себе і не знахо
див відповіді. Міркуйте самі: я був полоне
ний, втікач, що пробирався до лінії фронту. 
Звичайно, я зробив дурницю, вплутавшись 
до цієї історії.

Моє роздратування пояснювалося недові
рою до Мілади. Жертва націзму, у вечір
ньому туалеті, поранена за межами міста? 
Дивний випадок. ї ї  ім'я саме по собі ні про 
що не говорило. Мілада — безперечно, 
чеське ім'я. Коли ж вона чешка, то чому, 
маривши, говорила німецькою мовою, а не 
рідною? Природніше було б навпаки. Крім 
того, чоловік, до якого вона зверталась, мав 
німецьке ім'я. Георг! Невже Мілада мене 
дурить? В такому разі...

Та у мене не було часу щось вирішувати, 
бо Мілада прокинулась. Розплющила очі й 
глянула на мене пильно й здивовано, не
мовби силкувалась пригадати, хто я. За 
якусь хвилину пригадала. І тоді сталося те, 
що збільшило мою підозру. Я казав уже 
про той постійний вираз страждання на М1- 
ладиному обличчі. І ось, пригадавши, хто я 
і яку роль відіграю в її житті протягом 
останніх десяти годин, вона примусила себе 
зігнати з обличчя цей вираз. Тепер Мілада 
була вродливою жінкою. Це було велике 
мистецтво перевтілення. Воно здивувало 
мене, поглибило мою недовіру до неї.

—  G u ten  morgen! 1 — привітався я.
—  G u ten  m orgen ! Але що сталося з ва

ми? — запитала вона.
— Нічого! Чому ви гадаєте, що зі мною 

щось сталося?
— Ви якось змінилися. Ви зараз якийсь 

суворий, навіть риси обличчя посуворішали.
Страшна жіноча інтуїція!
— Запевняю вас, ви помиляєтесь. Як се

бе почуваєте?
— Трохи краще. Та, здається, у мене ви

сока температура.
Я торкнувся її чола. Тридцять дев'ять, не 

менше.
— Атож, у вас невелика температура. Не 

більше тридцяти семи, — збрехав я. — Ні
чого небезпечного.

— Так, може, мені й краще, бо схотілося 
їсти. Дивно, але я відчуваю голод. Чи не
ма у вас чого-небудь поїсти?

— Анічогісінько.
— Шкода, може б, повернулися сили... 

Навіть уявити важко, як мені хочеться їс
ти!.. Дайте хоч води. Хочу пити. Кажуть же, 
що вода заміняє їжу.

Я взяв пляшку й приніс їй води з болота. 
Каламутної, жовтявої, що тхнула тванню й 
гнилизною.

— Вода не дуже добра. Та іншої побли
зу нема. 1

1 Доброго ранку! (Ніж

Побачивши, яку воду я їй даю, вона від
мовилась.

— Спасибі. Здається, вже перехотілося.
— Ну що ж...
— Спрага не така вже нестерпна, щоб 

пити таку воду.
— А вас справді звати Міладою? — вихо

пилося в мене несподівано.
— Авжеж, Міладою.
— ! ви справді чешка?
— Атож. Дивно. Навіщо мені дурити вас? 

Коли я вам казала, як мене звати, то була 
впевнена, що помру. І до того ж... у мене 
не було ніяких підстав боятися вас. Почува
ла, що ви не та людина, яка могла б запо
діяти мені щось лихе.

З моїх губ ледве не злетіло запитання: 
«Ну, добре, ви — чешка, вас звати Мілада, 
але які справи мали ви з німцями?» Та про
те не спитав її. І тільки через те, що її об
личчя, коли вона говорила, що їй нема чого 
боятися мене, знову відбило страшне внут
рішнє страждання. Моє роздратування зни
кло, як і недовіра, і я знову відчув до неї 
співчуття й жалість.

— Авжеж, і справді, у вас не було під
став боятися мене.

Мілада заплющила очі, Розмова урвалась.
Сонце почало пригрівати, і чим вище во

но піднімалось, тим дужче нагадував про 
себе голод.

— Піду пошукаю кращої води. — Я взяв 
пляшку й пішов.

— Стривайте! Благаю вас — не йдіть. Не 
залишайте мене саму!

— Не бійтесь, я скоро повернусь.
— Повірте, я вже не хочу пити.
— То пізніше захочеться.
І я пішов. Але куди йти? Адже на болоті 

доброї води не знайдеш. Та я відчував по
требу рухатись, щось робити.

Я йшов, доки не опинився на околиці 
містечка. Неорані від початку війни ниви 
оточували його. В сухій землі не було нічо
го їстівногр: ні картоплі, ні буряка. І рап
том вдалині помітив колодязь.

«Хоч води чистої принесу», — подумав я 
і попрямував туди. Тільки не навпростець, а 
в обхід, тримаючись ближче до болота, 
щоб в разі небезпеки встигнути схозатися. 
Колодязь стояв не в полі, як мені здава
лось, а над дорогою, що вела до містечка.

Я витяг відро води. Ніколи мені не до
водилося пити такої смачної води! Я пив і 
пив. Потім налив у пляшку і повернувся, 
щоб іти. Але не витримав, скинув з себе 
лахміття, яке було колись кітелем і сороч
кою, і заходився митись. Лив на себе воду, 
розтирав тіло руками і знов обливався 
водою.

Мився я довго і і, на закінчення, вилив 
собі на голову повне відро. А коли розі
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гнувся й розплющив очі, то побачив за три 
кроки від себе німецького солдата, що сто
яв і дивився *на мене.

«Звідки, дідько б його вхопив, він узяв
ся?» — подумав я, більше розлючений, ніж 
переляканий. Відповідь на своє запитання 
я дістав, коли побачив велосипед, притуле
ний до дерева. Я сподівався, що німець не 
здогадається, хто я, оскільки я стояв голий 
до пояса. Та за мить ця надія зникла. Ні
мець скалив зуби, і з його посмішки я зро
зумів, що чогось доброго чекати від нього 
не доводиться. Тим більше, що він узяв 
напереваги свій карабін, який до цього ви
сів за плечем.

«А Мілада? — пригадав я. — Що буде з 
нею? Що вона подумає, якщо я не повер
нусь? Буде переконана, що кинув її напри
зволяще». Ця думка надала мені рішучості.

Німець скалив зуби. А я, удаючи, ніби не 
розумію, що він глузує, й собі посміхнувся 
до нього. Потім спокійно витяг ще одне 
відро води. З відром у руках, щоб німець 
подумав, ніби я пропоную йому напитись, 
я ступив крок до нього і вихлюпнув усю во
ду йому в обличчя. Це сталося блискавич
но. Коли засліплений водою німець опустив 
голову, я кинувся на нього, схопив за гор
лянку і не розціплював пальців, поки не 
задушив. І тільки тоді полегшено зітхнув.

Обшукуючи його кишені, знайшов там 
пачку сигарет і запальничку. Хоч я й не ку
рив, мені закортіло закурити. Та було не до 
того. Насамперед я стягнув з мертвого нім
ця уніформу — вона мені могла прида
тися.

Тепер — позбутися трупа. Не міг же я 
залишити його біля колодязя. Якщо німці 
знайдуть його, то влаштують на болоті об
лаву.

На аркуші паперу з блокнота, знайдено
го у німця в планшеті, я написав великими 
літерами:

«Verboten! Brunnen mit vergifteten 
Wasserf» l.

Папірець я почепив на цвях, а німця ки
нув у колодязь. Потім сів на велосипед і 
поїхав до себе, на болото.

Напівдорозі зупинився, зліз з велосипеда, 
кваплячись дізнатись, що там у торбинці. 
Я плекав надію знайти щось їстівне. І справ
ді знайшов, тільки — іронія долі — коробку 
марципанів.

Мені хотілося хліба, сала, чого-небудь 
вареного. А тут... коробка марципанів! Я 
ледве стримався, щоб не викинути її з до
сади. Та не зробив цього, бо згадав про 
Міладу.

«Може, їй полегшає від марципанів, дідь
ко б його взяв!» — подумав я.

Мілада зраділа, побачивши мене. Так зра- 1
1 Заборонено. В колодязі вода отруєна! (Н ім .)

діла, що на якийсь час з її обличчя зник 
отой страдницький вираз.

— Гадала, що ви більше не повернетесь!
— Хочете пити? Ось свіжа вода. І поїсти 

приніс.
— Чого саме?
— Марципанів.
— Марципанів? Жартуєте!
— Ні. Аж ніяк не жартую. Ось, приго

щайтесь!
Я подав Міладі коробку. Вона взяла мар

ципан. їла, не зводячи з мене очей. А очі 
в неї сміялись. Я теж з'їв одного — їсти 
захотілося ще дужче. Я взяв ще. Ми сиділи 
рядком і їли марципани.

— Чудові! А раніше вони мені ніколи 
не подобались. Навіть у дитинстві. А вам?

— Коли я був маленький, я навіть не 
знав, що на світі існують марципани. А за
раз з більшою охотою з'їв би шматок хліба.

— Ви мені не розповісте?
— Що?
— Як ви дістали марципани, карабін, 

форму, велосипед...
І я розповів Міладі про все, що зі мною 

трапилось. Вона слухала замислившись. Ко
ли я скінчив, вона втупилася очима у вело
сипед, приставлений до верби, мовби нама
гаючись упізнати його. Тільки пізніше я зро
зумів, що вона навіть не бачила його, а 
думала зовсім про інше.

— А ви примїряли форму? — спитала 
вона. — Підходить?

— Гадаю, підійде.
— Краще упевнитися.
— Та нехай пізніше.
— Ні, зараз, прошу вас.
— Ну, гаразд.
Я одійшов убік і надів форму.
— Підходить? — запитав я.
— Ану, ближче, щоб я вас бачила.
! оглянула мене критичним поглядом.
— Гм-м. Коли б трохи ширша в плечах... 

Поміряйте й кашкет.
Кашкет був наче на мене шитий.
— Взуйте й чоботи.
Чоботи були завеликі, проте з ніг не спа

дали.
— Все гаразд? — запитав я.
— Справжнісінький німець, коли б тіль

ки не ця жахлива борода.
— Борода — не проблема. У речовому 

мішку у мене є все, потрібне для гоління.
Я скинув форму й натягнув своє лахміття. 

Залишив тільки чоботи, бо мої черевики бу
ли вже майже без підошов. Мілада гризла 
марципани, вдивляючись у безхмарне небо. 
Я почував, що вона щось обмірковує. Час 
од часу, розплющивши очі, вона кидала на 
мене довгий загадковий погляд, наче хотіла 
сказати щось, та не наважувалась.

— Ну? — запитав я її раптом.
126



— Що?
— Ви нічого не хочете мені сказати?
— Нічогісінько.
— Тоді я піду, може, підстрелю якогось 

птаха.
— А не здається вам, що постріли...
— В таких місцях, де повно військових, 

хто зверне увагу на один-два постріли...
— Тільки довго не затримуйтесь!
— Без здобичі в усякому разі не повер

нуся. Треба ж щось їсти.
Мені пощастило вбити качку. Не минуло й 

півгодини, як я повернувся.
— Добре, що повернулись. Мені дуже 

погано.
Температура у Мілади була не вища, ніж 

учора. Навпаки, якщо я не помилявся, на
віть трохи спала. І все ж Мілада почувала 
себе погано.

— Певно, мені погано через ці марципа
ни... Я так жадібно накинулася на них!

їй було навіть говорити важко.
— Напевно, через марципани. Ось з'їсте 

шматочок м'яса, і вам одразу стане краще.
Та Мілада відклала качину ніжку, майже 

не покуштувавши.
— Навряд чи доживу я до завтра, — ска

зала вона. — Тільки тішила себе ілюзіями.
— Послухайте, Міладо. Я вас ще раз за

питую. Чи не зможу я зробити для вас що- 
небудь? У мене німецька форма й велоси
пед. Добре розмовляю по-німецьки. Коли 
ви скажете мені, до кого звернутися в міс
ті, за годину я зможу повернутися з меди
каментами.

— Але ж я в місті не знаю нікого, хто 
міг би мені допомогти. Єдиний, хто міг би 
це зробити, не схоче.

— Г еорг?
— Яке це має значення? Тож прошу 

вас — не наполягайте. Краще скажіть мені, 
чи здатні ви мріяти?

— Про що?
— Взагалі. Чи вмієте ви мріяти? Навіть 

про те, що здається неможливим.
— Мріяти я можу. Тільки за таких обста

вин я ні на мить не зможу забути, що все 
це — фантазія.

— Чи можете ви уявити собі те, чого ду
же бажаєте, і вірити, що це існує насправді?

— А ви можете?
— Можу. Часто, коли мені буває тяжко, 

я уявляю собі, що війна вже закінчилася 
і що я вдома, в Празі. Ви бували в Празі?

— Ні.
— Після війни неодмінно поїдьте туди. 

Подивіться це місто. Не може бути, щоб 
воно вам не сподобалось. З вашою ду
шею... Не може бути, щоб не сподобалось.

— А яка ж у мене душа?
— Душа... людяна. Знаєш, так мало лю

дей з людяйою душею!.. Особливо під час

війни. Тобі, з твоєю Душею, Прага напевно 
сподобається... Особливо район, де я наро
дилась... Зветься Мала Страна... Це старот 
винна, романтична частина міста. Адже ти 
теж трохи романтик. Романтизм означає 
шляхетність... ! душа в тебе шляхетна, ад
же ти зараз тут, зі мною, а не в іншому 
місці... Переніс мене сюди... Не кинув, хоч 
я й тягар для тебе... — Мілада замовкла. 
Перепочила. Тепер навіть  ̂говорити їй було 
важко, вона швидко стомлювалась.

— Коли мені бувало важко, я уявляла 
собі, ніби я вдома, що у мене чоловік — 
поет, і синок п'ятнадцяти років — Пётка; і 
ми з ним виконуємо на двох скрипках кон
церт Баха. І завжди, коли я уявляю все це, 
мені стає легше.

— А через що вам бувало важко, Мі
ладо?

— Кому легко під час війни? Всім важ
ко, — намагалась вона ухилитися від прямої 
відповіді.

— А ви граєте на скрипці, Міладо?
— Ні, уявляю, ніби граю. Коли людині 

важко, добре, коли вона може помріяти. 
Ось і тепер мені погано, і я хочу уявити 
собі...

— Що ж вам хочеться уявити собі, Мі
ладо?

— Хочеться... хочеться уявити собі, ніби 
я здорова й перебуваю не на цьому смер
дючому болоті, а десь на березі річки, мо
же — Влтави, а може, якоїсь у твоїй краї
ні... Назви мені річку твоєї країни...

— Я народився в місті на березі Дунаю. 
Мені здається, нема в світі нічого кращого, 
ніж береги Дунаю.

— Ну, от і добре. Хочу уявити собі, ніби я 
лежу на березі Дунаю, як оце зараз, і див
люсь на небо, дивуючись, яке ж воно ви
соке. Біля мене — ти, і ти — мій коханий... 
Я кохаю тебе безмежно, довіку... Обоє ми 
молоді й безсмертні... Я прошу тебе при
голубити мене, і ти голубиш. Я прошу тебе 
взяти мене на руки, і ти береш на руки... 
Я кажу тобі «мій любий», і ми разом спу
скаємось у небуття... Мені хочеться забути, 
що ми — істоти, приречені лишатися чужи
ми до кінця наших днів.

Мілада замовкла.
— І ви справді здатні все це уявити собі?
— Уявляю собі все це, мій любий. Я дав

но кохаю тебе, мій хороший. Може, на те 
й народилась, щоб стати твоїм коханням. 
Ніколи не перестану кохати тебе... ніколи... 
Я така щаслива, що й ти кохаєш мене... Як 
швидко спливли роки!.. Уже й війна забу
вається... А молодь не любить, коли ми зга
дуємо війну: мовляв, дайте нам спокій з ва
шою війною!.. Що було, те спливло*.. Ми, 
молоде покоління, ніколи не будемо вою-
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вати!.. Атож, багато років спливло відтоді, 
обоє ми пройшли крізь смерть, але вистоя
ли... Пригадуєш, як познайомились? Пам'я
таєш болото, де ти мене сховав, коли я була 
поранена?.. Якщо й не померла, тільки зав
дяки тобі. Я не хотіла помирати-..

— Щоб розповісти про все Георгу?
— І через те. Вкрай потрібно було роз

повісти йому про все. Та потім, зрозумів
ши, яка ти людина, мені схотілося жити, жи
ти, щоб кохати тебе,.. І через те, що я так 
палко хотіла жити, я й не померла. Стра
шенно хотіла жити й лишилася живою. Мій 
любий! Мені здається, коли б люди кохали 
так, як я тоді кохала тебе, навіть коли б во
ни помирали вже, смерть ніколи не могла б 
перемогти їх... Визнала б себе переможе
ною... Принаймні я знаю, що один раз по
борола смерть... І ось спливли роки. Як і 
ти, я не переставала тебе кохати. І ми були 
щасливі... Та й як не бути щасливими, коли 
ми кохали одне одного? Ось уже в нас н& 
голові сріблиться сивина, проте почуваємо 
ми себе молодими. І навіть не віриться, що 
у нас такий великий син: шістнадцять ро
ків! Син схожий на тебе... У нього такі ж 
очі... У нього, я знаю це, — і твоя роман
тична душа... Твоя людяна душа. Адже ж 
правда, ми можемо пишатися нашим си
ном? Та іноді мене огортає страх, бо я ду
маю про майбутнє, коли він піде в життя... 
Відтоді, як світ стоїть, люди з людяною ду
шею терпіли від жорстоких людей... Іноді 
я боюся, що нашого сина кривдитимуть та
кі люди... Та все ж я щаслива, що він має 
таку душу, навіть коли через це судилося б 
йому страждати.

Мілада замовкла. Мусила перепочити. За
плющила очі, але тільки на якусь мить. По
тім, розплющивши, заговорила знову.

— Мій любий! Який чудовий оцей весня
ний ранок! Небо таке прозоре, таке блакит
не, як очі нашого сина... У нашого сина го
лубі очі, як у скандінавця... Як у тебе, мій 
любий скандінавцю! І сонце... Яке привітне, 
сонце! Раніше я майж:е не помічала всього, 
цього... Жила й не відчувала краси життя... 
Та з того часу, як мало не померла і ти, 
врятував мене, почала відчувати її й пити 
великими ковтками, як живлющий напій. 
Раніш я пила його байдужно, не відчуваючи 
смаку, не знаючи йому ціни... та з того часу, 
як я перемогла смерть, я ціную кожну 
мить... і за це я вдячна тобі... Моєму синові 
шістнадцять років... Розумієш, я почала жи
ти шістнадцять років тому, відтоді, як по
знайомилася з тобою. Може, через те мені 
хочеться іноді погратися й пострибати.

Вдалині розкотився грім. Наче падали й 
котилися величезні ядра. Я спершу поду
мав, що там, на сході, гроза. Але так зда
валось тільки, якусь мить. То була артиле

рійська канонада. Виходить, фронт так 
близько, що вже чути гуркіт артилерії.

— Міладо, чуєте? > •
— Чую, як хліргіоче вода, як скидається 

риба, як вітер гойдає віття плакучої верби... 
Чую...

— Киньте мріяти, Міладо, й слухайте! 
Чуєте канонаду? Фронт так близько, що йу- 
ти вже гармати.

Мілада прислухалась.
— Справді... І я чую...
— То бій, Міладо. Можливо, надвечір пе

редові частини будуть тут.
— Надвечір?
— В крайньому разі, завтра.
— Там помирають люди, — прошепотіла 

Мілада, мов не чуючи моєї відповіді... — 
Там гине стільки людей... Може, вони по
мирають, щоб я лишилась живою?.. Прав
да ж?

Ми замовкли. Я дослухався до бою. Мі
лада важко дихала, заплющивши очі. Та її 
стан мене вже не лякав. Мілада витримає. 
Надвечір, а може й раніше, тут будуть пе
редові частини...

— Ви тут? — раптом спитала Мілада, не 
розплющуючи очей.

— Тут. Вам щось потрібно?
— Ні. Я тільки хотіла пересвідчитися, що 

ви тут... Не йдіть нікуди, не кидайте мене 
саму...

— Я нікуди й не збираюсь.
— А після війни обов'язково приїжджай

те в Прагу... Обіцяєте?
— Коли буду живий, неодмінно приїду, 

щоб побачитися з вами. Дайте мені вашу 
адресу.

— Мене там уже не буде... Я помру... 
Хотілося б після смерті стати плакучою вер
бою, щоб наплакатися хоч тоді, коли зараз 
не можу... Неодмінно приїжджайте в Пра
гу, на Малу Страну. Там знайдете вулицю 
Геліхова. На цій вулиці я й жила... Перед 
будинком — хадочок і море квітів. Квіти 
тільки червоні й голубі... Пройдете під бу
динком і згадаєте, що тут жила Мілада...

— Не тільки пройду під будинком, а від
чиню хвіртку і зайду у двір. А на мене за
гавкає собака. У вас є собака?

— Аякже, пудель. Звати Тарзан.
. — Тарзан почне гавкати, а ти вийдеш по

дивитись, хто це прийшов. Спершу не впі
знаєш мене, і тоді я запитаю: «Міладо, ти 
й досі любиш марципани? Я привіз тобі тро
хи з Румунії». Трді ти зрадієш і...

— Ні, мене вже тоді не буде. Бач, тепер 
ти розмріявся. А я більше не можу. Дуже 
болить рана.
. Мілада сумно посміхнулась і знову за

плющила очі. Я дивився на неї.-Розумів, що
128



їй погіршало. Та все ж не вважав її стан 
безнадійним. Точніше, сподівався, що він не 
стане безнадійним. Температура у Мілади 
підвищилась. ї ї  організм боровся зі смертю.
І вже так довго. Я почував себе безпорад
ним і нещасним. Ліг біля неї. Мілада роз
плющила очі й попросила;

— Підніми мені голову й поклади собі 
на коліна...

Не знаю, скільки спливло часу. Я заснув. 
А коли прокинувся, було вже видно. Але 
мене розбудило не світло, а цілковита ти
ша. Не чути було гуркоту моторів на шосе, 
Не проїжджали ні танки, ні вантажні маши
ни. Довкола панувала тиша. І ця тиша роз
будила мене.

— Міладо, ти спиш?
— Ні, не сплю... Чекала, щоб ти проки

нувся, хочу попрощатися з тобою. Не могла 
ж я померти не попрощавшись,

— Про що ти говориш, Міладо, краще 
послухай!

Мілада прислухалась.
— Я нічогісінько не чую... Тиша, диво

вижна тиша!
— Розумієш, що це означає? Ми врято

вані. Скоро сюди підійдуть передові части
ни. Ми можемо йти звідси!

І в той час, коли я обережно брав Міладу 
на руки, почувся брязкіт гусениць і гуркіт 
моторів.

— Міладо, це танки. Треба поспішати!
Ми йшли болотом майже годину. Я ніс

Міладу на руках. Ішов обережно й повіль
но, щоб не спіткнутись і не впасти. Коли ж 
вийшли на шосе, там мчали гармати всіх 
калібрів, міномети, вантажні машини, і в 
кожній — радянські солдати. Невеличка на 
зріст дівчина в формі єфрейтора, з авто
матом через плече, регулювала рух. На ми
гах та за допомогою тих кількох російсь
ких слів, які знав, я пояснив їй, що Міладу 
тяжко поранили гітлерівці і вона потребує 
невідкладної медичної допомоги.

Поки ми чекали на санітарну машину, Мі
лада заговорила, насилу вимовляючи слова;

— Любий, ми скоро мусимо розлучитися,
— Я проводжатиму тебе до госпіталю.
— Ні, не треба... Ми тут розстанемось... 

Прошу тебе, зроби для мене дещо... Дуже 
прошу!

— Що саме, Міладо?
— Піди в містечко... Там є вуличка... ву

лиця Ендре Аді. Підеш просто до ратуші... 
В центрі містечка... Ти впізнаєш її одразу, 
за архітектурою. Одразу за ратушею вули
ця Ендре Аді... Праворуч кав'ярня 
«Файф-о-клок». Зараз, певно, зачинена. За 
кав'ярнею — будинок, пофарбований в зе
лене. Подзвониш. Тобі відчинять, коли дзво
нитимеш отак; три коротких, три довгих і 
одразу ж один короткий. Вийде дід, власник

кав'ярні. Скажеш йому, що тебе послала я, 
і ти хочеш з ним поговорити...

— Гаразд, але я ж не розмовляю по- 
угорськи.

— Дід добре знає німецьку. Краще за 
тебе й за мене. Коли він почує, що ти від 
мене, він запросить тебе до хати. Прошу 
тебе, розкажи йому все з того часу, як ти 
врятував мене. Таке моє прохання... Зро
биш таку послугу?

— А більше нічого не переказувати?
— Ні. Я хочу тільки, аби він знав, що зі 

мною трапилось... Дуже важливо, щоб він 
усе знав. Підеш?

— Звичайно.
— Я тобі дуже вдячна... Якщо житиму, ні

коли не забуду тебе.
Регулювальниця зупинила санітарну маши

ну. Біля шофера сиділа жінка в формі майо
ра медичної служби. Вона вийшла з маши
ни й підійшла до Мілади, наказавши сані
тарам взяти ноші. Оглянула й перебинтува
ла рани, зробила ін'єкцію, після чого я й 
санітар понесли Міладу до машини.

— От і розлучаємось... До побачення, 
Хоріє!

Вона вперше назвала мене на ім'я. А я 
вже думав, що вона забула, як мене звати.

— До побачення, Міладо! Дай мені свою 
адресу. Я напишу тобі.

— Навіть коли я не помру, однаково до 
закінчення війни у мене не буде адреси, 
куди ти міг би написати... Краще дай мені 
свою.

— Обіцяй, що напишеш, Міладо!
— Обов'язково!
На аркушику з блокнота, знайденого в 

планшеті гітлерівця, я написав свою адресу.
— Знай, Міладо, коли ти навіть не напи

шеш, я розшукаю тебе в районі Малої Стра- 
ни, на вулиці Геліхова, в будинку, біля яко
го ростуть голубі й червоні квіти.

Мілада заплющила очі, щоб стримати 
сльози.

— До побачення, любий!
— Щасливої дороги, Міладо!
Санітар зачинив дверцята, і санітарна ка

рета, спритно проскочивши між вантажни
ми машинами, зникла швидше, ніж я спо
дівався.

Велосипедом я дістався до містечка десь 
за півгодини. Там уже стояла передова час
тина румунського кавалерійського полку. 
На вулицях було порожньо, жодного меш
канця. На вікнах будинків спущено штори, 
вітрини магазинів замкнені. З-за спущених 
завісок і штор визирали злякані очі.

Вулиця Ендре Аді виявилась . невеликим 
провулком, обабіч якого стояло близько 
тридцяти будинків. Я знайшов дім, пофар
бований в зелене, і подзвонив.
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Мені відчинив дід# що скидався на Вені- 
зелоса, портрет якого колись висів на по
чесному мкгці в перукарні Ласкоракіса в 
моєму рідному місті.

Дід підозріливо оглянув мене з голови 
до п'ят.

— Guten Tag! — привітався я.
— Was wunschen Sie, bitte? 1
— Я від Мілади. Вона послала мене до 

вас.
— Заходьте,
І пішов попереду. Двері він замкнув, а 

ключ сховав до кишені. Така обережність 
мене насторожила. Але тільки на мить. Ні, 
Мілада не могла послати мене туди, де 
моєму життю загрожувала б небезпека.

Старий привів мене до вишукано обстав- 
леної їдальні. На буфеті і в серванті ба
гато кришталю й срібла.

— Сідайте, будь ласка, — обернувся він 
до мене.

— Дякую.
Я сів на стілець біля масивного інкрусто

ваного столу. Дід стояв. Нараз інстинктивно 
я відчув, що в кімнаті є ще хтось. Озир
нувшись, побачив у дверях сувору на ви
гляд жінку років сорока п'яти.

— Добридень, — привітався я і пересу
нув стілець, щоб не сидіти до неї спиною.

Жінка відповіла мені тільки кивком голо
ви. Руки сховала під шаллю. «Чи не ховає 
вона там пістолет?» — несамохіть майну
ла думка.

— Я вас слухаю, — сказав дід.
І я розповів їм усе, з усіма подробиця

ми, як просила мене Мілада. Коли я скін
чив, старий, здавалося мені, зігнувся ще 
більше. А його дружина (а може, й не дру
жина, бо різниця у віці була надто велика), 
як сіла на стілець праворуч од мене, коли 
я почав свою розповідь, так і не поворухну
лася, аж поки я не скінчив.

— А що тепер гадаєте робити? — спи
тав дід, коли я змовк.

— Містечко зайняла румунська частина. 
Попрошу, щоб повернули мене в полк.

У цей час жінка, мов сомнамбула, підве
лась і стала у мене за спиною. ї ї  чудна по
ведінка знов змусила мене насторожитись.

— Ви — друзі Мілади? — запитав я.
— Виходить — друзі, якщо вона послала 

вас сюди*
— Гадаю, що у вашому містечку є лікар

ня, правда ж?
— Звичайно.
— Чому ж Мілада не схотіла поверну

тись сюди, до своїх друзів? Або ж піти до 
лікарні?

Цього разу старий відповів мені запи
танням:

— А ви як гадаєте?
* Що ви бажаєте? (Н ій .),
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— бо вона боялась, щоб її часом не впі
знали, — вихопилось у мене.

— Хто?
— Мешканці міста, яким, певно, було б 

про що розповісти командуванню визволь
них військ про її поведінку під час перебу
вання тут німців.

Я не дуже вірив у те, що говорив, але 
мене дратувала жінка, яка стояла за спи
ною і ховала під шаллю пістолет.

Зрозумівши, що у мене не було жодних 
підстав так говорити, я додав:

— Може, я й помиляюсь. Але в такому 
разі поясніть мені, чому Мілада не хотіла, 
щоб я одвіз її до вас чи до місцевої лі
карні?

— На жаль, цього ми вам пояснити не 
зможемо.

— Може, тоді ви мені відповісте на інше 
запитання?

— Ми вас слухаємо...
— Чи знаєте ви чоловіка на ім'я Георг?
Дід здригнувся.
— А що вам відомо про Георга?
— Нічогісінько. Першої ночі Мілада ма

рила. Тоді я й почув оте «Георг».
— Тільки ім'я?
— Маривши, вона раз у раз повторюва

ла: «Георг, чому ти мені не відповідаєш? 
Дозволь пояснити тобі, Георг! Прошу 
тебе!»

— А що вона говорила ще?
— Більше нічого. Гадаю, ви його знаєте?
— Можливо.
— Хто ж цей Георг?
— На жаль, не можу задовольнити ва

шу цікавість.
— її  чоловік?
— Ні, — відповів старий, трохи помов

чавши.
— Може, людина, яку вона кохає?
— О ні! Ні!
Я зітхнув з полегкістю.
— Цього мені досить. Бувайте здорові!
Тільки тепер заговорила жінка.
— Перш ніж іти, пообідайте з нами. Ви, 

певно, дуже голодні...
— Дякую. Я поспішаю.
Дід провів мене й, одчиняючи двері, ска

зав:
— Я вам дам пораду: довіряйте Міладі 

так, як вона вам довіряла.
І простягнув мені руку. Я потиснув її, не 

вагаючись...
За чверть години я вже був на командно

му пункті частини, яка зайняла місто, а ще 
за кілька годин знайшов свій полк. Там я 
дізнався, що на подання командира роти 
мене «посмертно» нагороджено медаллю. 
За особливі воєнні заслуги. Я розповів усе, 
що трапилось зі мною відтоді, як потрапив



у полон і до повернення в роту. Усе без 
винятку.

Минали роки, а я все чекав листа від Мі- 
лади, чекав нагоди, щоб поїхати і розшука
ти її. Та листа не було, а нагода поїхати до 
Праги трапилась.

Позаду вже десять років... Мілада тоді 
говорила, ніби в мене романтична душа. 
Можливо, вона й мала рацію, якщо мені 
через десять років так схотілося побачи
ти її...

Та ось нарешті й Прага. Вийшовши з го
телю, я сів у старенький трамвай № 7 і до
їхав до площі Мала Страна. Перехожий по
казав мені, як знайти вулицю Геліхова. Я 
перебував у чарівному районі Праги, та ме
ні зараз було не до того. Мілада! Скоро я 
побачу її, або ж дізнаюся правду про неї. 
Я дуже хвилювався., Адже минуло десять 
років! Та це був календарний час. Інший 
час, час моєї душі, зупинився. Зупинився то
ді, коли ми розлучилися з нею.

Вулиця Геліхова. Нарешті! Я розшукував 
будинок, біля якого в садочку ростуть тіль
ки червоні та голубі квіти. Пройшрв вули
цею з кінця в кінець. Знайшов кілька бу
динків з палісадниками, але в жодному не 
було червоних і голубих квітів. А проте в 
одному з цих будинків живе чи, може, жи
ла Мілада!

Я вирішив питати про Міладу в кожному 
будиночку з палісадником. Нарешті натра
пив! Мені відчинила Міладина мати. Я одра
зу впізнав її.

Вона розмовляла по-німецьки. Я з полег
шенням зітхнув. А втім, багато мешканців 
Праги, особливо літні люди, розмовляють 
по-німецьки.

— Я познайомився з вашою донькою де
сять років тому в Угорщині. Дозвольте ме
ні зайти до вас на кілька хвилин.

Як тільки я сів у крісло, вона запитала:
— А за яких обставин ви познайомилися 

з нею?
Я розповів їй і запитав у свою чергу:
— А де тепер Мілада?
— Мілада померла.
— Померла?.. Тоді ж у 1944 році?
— Ні, в наступному році. Стратили гітле

рівці.
— Розкажіть же! — попросив я, вра

жений.
— Ви воювали на фронті із зброєю в ру

ках, та вам, певно, відомо, що існував і дру
гий фронт, невидимий, таємний. На цьому 
фронті і воювала Мілада. Воювала й геро

їчно загинула. Докладніше не можу розпо
вісти, зрозумійте мене!

— Розумію.

У Празі п'ятдесят чотири кладовища. Ні
коли я не міг уявити собі, щоб в одному 
місті було стільки кладовищ! Надвечір того 
ж дня я був на одному з них. Кладовище 
було невелике, проте саме тут поховано 
найвидатніших людей Чехословаччини. На
зва його — Вишеград. Міладина мати ска
зала, що її дочку поховано тут.

...Розгорнута книга, хрест, емблема Чехо
словацької республіки — епітафія велико
му чеському письменникові Карелу Чапе
ку; далі могили поета Яна Неруди, пись
менниці Божени Нємцової, композитбрів 
Сметани і Дворжака, безсмертного худож
ника Міколаша Алеша. І ось...

Мілада Спарерова 
1924—1945

! нічого більше, крім цього напису під 
емалевою фотографією. З фотографії Міла
да Посміхалася світу, який вона так люби
ла. Я побачив Міладу, чия чиста й хвилююча 
краса ще не була затьмарена горем і 
стражданням, безмежним стражданням, яке 
я читав у неї на обличчі десять років тому 
на болоті.

Я поклав на могилу квіти — білі хризан
теми. Не міг відвести очей від її фотографії, 
що зображувала не ту, а іншу, щасливу Мі
ладу. Та Мілада, яку я знав, була людиною, 
виснаженою горем, стражданням.

І раптом причувся мені її голос, що зали
шився у моїй пам'яті, як і образ її, її сум
на усмішка й слова:

«Мені хотілося б уявити собі, ніби я 
лежу на березі Дунаю, як оце зараз, і див
люсь на небо, дивуючись, яке ж воно 
високе. Біля мене — ти, і ти — мій коханий. 
Я кохаю тебе безмежно, довіку. Я кажу то
бі: приголуб мене, і ти голубиш; я прошу 
тебе — візьми мене на руки, і ти береш 
мене на руки...»

Виразно чув грлос Мілади, той голос, що 
лунав над смердючою тванню, де кричав 
болотяний птах, наполоханий війною і 
смертю...

Над кладовищем присмерк розпростер 
свої чорні крила...

І навіть після того, як я пішов звідти, 
в мені довго лишалося відчуття отих чорних 
крил.

З румунської переклали 
Йосип ФЕЛЬДШТЕЙН та Іван ГРЕЧАНІВСЬКИЙ

131



Тільман Pi менш най дер, «Мадонна у вінку з троянд».Впродовж шести років 
твір славетного німецького 
різьбяра Тільмана Рімен- 
шнайдера «Мадонна у він
ку з троянд» перебував у 
руках банди гангстерів, й 
існувала небезпека, що ви
крадачі можуть знищити 
його.

У 1962 році злодії з 
м. Фольках (ФРН), довідав
шись, що «Мадонна» Рімен- 
шнайдера коштує мільйони 
марок, викрали цей шедевр 
із церкви, щоб вигідно пе
репродати його до Сполуче
них Штатів Америки.

«Операція» пройшла глад
ко. Одної серпневої ночі, 
скориставшись з відсутності 
охорони й невтручання не

бесних сил, гангстери заліз
ли до кірхи, винесли звідти 
різьблену скульптуру й схо
вали її в гаражі одного із 
своїх спільників. Той, поба
чивши вкрадене, заволав:

— Дурні, що ви зробили! 
Це ж зареєстрований в по
ліції мистецький шедевр! Ви 
його нікому не зможете про
дати, тільки в халепу вско
чите!

У відповідь на це один із 
гангстерів, якийсь Фоглер, 
заявив:

— Ну, тоді я спалю цю 
дерев’янку.

Так ледве не було знище

но великий твір мистецтва, 
створений 400 років тому. 
На щастя, інший учасник 
банди порадив зажадати ви
куп за повернення скульп
тури.

Тим часом «Мадонну» за
копали в приміщенні гара
жа. Поліція, яка почала роз
шуки, на слід грабіжників 
не натрапила, й місцевим 
властям нічого іншого не 
лишалося, як пообіцяти ви
нагороду в 100 тисяч марок 
тому, хто поверне вкрадену 
скульптуру. Оголошення 
про це було надруковано в 
західнонімецькому журналі
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«Дер Штерн» з приміткою, 
що редакція, якій доручено 
сплатити викуп, обіцяє не 
виказувати злочинців, коли 
ті прийдуть з «Мадонною» 
по гроші.

Ще два місяці злодії ро
били спроби продати слав
нозвісну скульптуру до 
США. Переконавшись, що 
це неможливо, вони подзво
нили до редакції журналу й 
погодилися віддати скульп
туру. «Та якщо ви наважи
теся повідомити про це по
ліцію,—заявили вони по те
лефону, — стануться великі 
неприємності. І для «Мадон
ни», і для вас. Бо ми озбро
єні й жартувати не збирає
мося».

Гроші було сплачено, й 
«Мадонну» повернули. Та

Гангстери, що викрали мисте
цький шедевр.

ватажок гангстерів вирішив, 
що заробив на крадіжці ще 
не все. Отже, він подзвонив 
до редакції вдруге й запро
понував їй «сенсаційний ма
теріал» — власне інтерв’ю з 
розповіддю про те, як було 
вкрадено старовинний ше
девр. Гонорар — 20 тисяч 
марок.

Під час розмови в квар
тирі головного редактора 
журналу (вона тривала ві
сім годин) останній заявив 
гангстерові, що не сплатить 
йому й пфеніга, бо друку
вати в журналі спогади зло
чинця—аморально. А він, ре
дактор, — людина високої 
моралі: хоча він мав нагоду 
повідомити поліцію про ві
зит гангстера, але професій
ної таємниці не порушив. 
Щиро кажучи, перед поба
ченням він навіть радився 
з приводу цього з католиць
ким теологом, професором 
кафедри моралі Францом 
Арнольдом, і гер професор 
заявив, що з погляду като
лицької моральності редак
тор не має права виказува
ти грабіжника поліцаям, бо 
зв’язаний обіцянкою прова
дити розмову в цілковитій 
таємниці.

Переконавшись, що гоно
рару він не одержить, вата
жок банди повернувся до 
своїх співучасників і запро
понував їм перемінити фах: 
красти не Мадонн, а авто
мобілі, бо ці останні легше 
перепродати, а з краде
ним мистецьким шедевром 
нікуди не подінешся. Пропо
зицію ватажка було схвале
но, і ще протягом шести ро
ків викрадачі «Мадонни» 
уникали арешту. Можливо, 
вони лишалися б на волі й

«Мадонна у вінку з троянд» 
знову на своєму місці.

далі, та один із них, посва
рившись з іншими під час 
дільби грошей, виручених за 
вкрадені автомобілі, все 
розповів поліції.

Суд у м. Бамбергу засу
див гангстерів до кількох 
років ув’язнення.

«Мадонну» було врятовано, 
та це зовсім не означає, що 
якісь нові бандити не ви
крадатимуть далі мистецькі 
шедеври із церков, музеїв, 
картинних галерей, роблячи 
з цих злочинів майже такий 
самий бізнес, яким є, напри
клад, спекуляція картинами 
великих майстрів минулого.
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ДРВ

ПРО
СМІЛИВОГО

ГАЙДУКА
У болгарському видавництві «На

родна младеж» вийшла книжка С. 
Хр. Караславова «Повість про Хаджі 
Димитра». Як зазначає рецензент га
зети «Литерарен фронт» Іван Здрав- 
ковг «твір цей є цінним доповнен
ням до серії книжок про видатних 
діячів національно-визвольного руху 
болгарського народу проти турець
кого поневолення. Ці книжки роб

лять важливу справу —  вчать мо
лодь історії їхніх дідів і прадідів, 
прищеплюють почуття патріотизму, 
інтернаціоналізму».

«Повість про Хаджі Димитра» —  
це романтизована біографія героя 
гайдуцького руху. Зберігаючи істо
ричну достовірність, Хр. Караславов 
розповідає про перші гайдуцькі за
гони та їхнього воєводу Хаджі, про 
підготовку і перебіг першого пов
стання в Слівені, про надії, що їх 
покладали прості люди на легіони 
Раковського, які боролися не лише 
проти турецького ярма, а й проти 
місцевих багатіїв,

З великою майстерністю виписаний 
у творі С. Хр. Караславова образ Хад
жі Маринки — матері воєводи, по
статі його соратників.

Театральні колективи автономної зони В'єтбак протягом двох років дали понад 1700 концертів і вистав, які відвідали близько мільйона глядачів. Найбільшою популярністю користуються номери «Захистимо Батьків
щину» — у виконанні Народного ансамблю зони, драматична вистава трупи 
«Као-банг» — «Вся родина —бійці», танці «Зенітники» у 
ви н о н зн н і ансамблю «Бакт- 
хай», «Дідусь Ті-Ланг» у виконанні ансамблю «Ланг- 
шоа» та інші.у  концертно-виконавчім 
діяльності беруть участь шість ансамблів і театральних колективів, які нараховують понад триста акторів. Концерти і вистави ідуть під гаслом: «Мистецтво — проти американських агресорів за врятування Батьківщи
ни»,

В’єтнамський піонерський театр опери і балету недавно показав виставу «Бруньки н.а гілці» (автор Нгуєн 
Ван Нієм, режисер Чан Хо-

КАРЛОС ФУЕНТЕС 
РОЗПОВІВ

В своєму інтерв'ю представникам 
англійської преси відомий сучасний 
мексіканський письменник Карлос 
Фуентес, який живе зараз у Лондо
ні, розповів:

—  На жаль, мені довелося зали
шити свою батьківщину. В країнах 
Латинської Америки письменник са
мотня людина. Він не знає, що пи
шуть його колеги, не має уявлення 
про те, що робиться у найближчих 
сусідів. Бо кордони майже кожної 
держави цього континенту замкнені, 
а уряди цих країн питання культури 
і мистецтва вважають другорядними, 
непотрібними.

Трапляються й гірші речі, коли в 
Лімі чи Буенос-Айресі на вулицях 
палять книжки або викидають їх з 
океан лише тому, що в їхніх на
звах є слово «червоний». В Буенос- 
Айресі, скажімо, викинули в море 
роман Стендаля «Червоне і чорне».

Про свій новий твір «Святий по
яс» Карлос Фуентес розповів, що за 
жанром це роман, в якому він ма
лює реалістичну картину життя мек- 

Карлос -Фуентес, сіканської буржуазії.
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«АКТОВИЙ
ЗАЛ»

На думку критика журналу «Театер 
дер цайт» Мартіна Лінцера, вдумлива 
спільна робота автора, режисера, 
колективу театру в Галле' дала цікаві 
наслідки. Постановник знайшов пра-

ат). Спектакль одразу завоював серця маленьких глядачів.В репертуарі цього теат
ру — віршовані драми, легенди, байки, народні опери.Колектив театру активно провадить також агітаційно- масову й виховну роботу.

ІТАЛІЯ

Відома італійська актриса Анна Маньяні останнім часом виступала тільки в театрі й по телебаченню.Нещодавно вона підписала контракт на участь у 
двох нових франко-італійсь- ких фільмах — «Варфоломіївська ніч» і «Таємниця Санта-Вітторії».Першу стрічку, в якій Анна Маньяні грає роль французької королеви Катерини Медічі, знімає Роберто Росселіні.Фільм «Таємниця Санта- Вітторії» зніматиме Стенлі Крамер. Разом з Анною Маньяні у фільмі гратимуть Вірна Лізі і Ентоні Квін.

Сцена з спектаклю «Актовий зал».

Роман Германа Канта «Актовий 
зал» —  один з найвизначніших тво
рів літератури Німецької Демокра
тичної Республіки останніх років. Ро
ман перекладено на інші мови, вида
но в різних країнах і, зокрема, в 
Радянському Союзі. Тепер твір 
Г. Канта ожив на сцені.

П'єсу «Актовий зал» поставив у 
драматичному театрі міста Галле 
режисер Горст Шенеман.

вильне сценічне трактування ідеї та 
образів роману.

Дуже вдало, підкреслює Мартін 
Лінцер, відтворено у виставі саму 
атмосферу робітничо - селянського 
факультету, студентського гуртожит
ку, всього того оточення, в якому 
відбувається дія роману. «Інсценіза
ція анітрохи не зіпсувала цей роман, 
— пише на закінчення критик.— А наш 
театр збагатився цінним твором».

Анйсі Маньяні.

«ХАЙ ВУЛИЦІ 
БУДУТЬ 

СЦЕНОЮ!»
20 липня цього року на Трафаль- 

гарській площі в центрі англійської 
столиці відбулася демонстрація про
тесту проти американської агресії у 
В'єтнамі.

В демонстрації взяла участь і гру
па акторів лондонського театру 
«Юніті». Вони виголосили свій про
тест мовою мистецтва: тут-таки на 
площі, просто неба, зіграли кіль
ка антивоєнних скетчів, до яких го
тувалися протягом попередніх двох 
тижнів.

Цей виступ був своєрідною пре
м'єрою трупи, яка віднині регуляр
но дає коротенькі вистави на люд

них вулицях Лондона. Вистави скла
даються з серії кількахвилинних 
скетчів злободенного змісту, з еле
ментами імпровізації та пантоміми. 
Скетчі розраховані на участь публі
ки: актори звертаються до своїх
глядачів із запитаннями й закли
ками.

Десятки тисяч жителів столиці та 
її гостей вже подивилися вуличні 
спектаклі акторів-пропагандистів, і 
кожен такий спектакль, як зазначає 
кореспондент газети «Морнінг стар» 
Річард Сейд, «дорівнює, в політично
му плані, гострому памфлетові».

Одна з недавніх вистав трупи за
кликала лондонців бойкотувати аме
риканський пропагандистський фільм 
«Зелені берети», що намагається ви
правдати американську агресію у 
В’єтнамі. Актори, чиє гасло -*г «Хай 
вулиці будуть сценою!» — виступа
ли перед входом до одного з най
більших кінотеатрів лондонського 
Вест-енду, де цей фільм демонстру
вався.

Перший фільм італійського режисера Енцо Му ції «Щось схоже на кохання», на думку кінокритиків, нагадує відомі фільми Мікел- анджело Антоніоні «Пригода» і «Блоу-ап».Енцо Муція спробував показати, як зникає кохання чи те, що герої фільму вважали за справжнє почуття.В головних ролях у фільмі Му ції «Щось схоже на кохання» знімались актори Аннамарія Гварнієрі та Альфред Лінч.

ПОЛЬЩА
Спектаклі телевізійних театрів дивиться щодня майже половина власників телевізорів країни. Деякі постановки зібрали рекордну кількість глядачів — де- в'ять-десять мільйонів. За п’ятнадцять років свого існування польський телевізійний театр показав понад тисячу прем'єр. Найбільшу 

кількість вистав підготува-
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ли варшавський телецентр, телестудії Лодзі, Катов і ц та Вроцлава. В репертуарі телевізійних театрів — п’єси сучасних авторів та твори класичної драматургії.Зараз на голубих екранах Польщі можна побачити вистави дев'яти театрів; «Театр по понеділках», «Театр у п’ятницю», «Недільний», «За рубежем», «Сучасна студія», «Сучасна комедія», «Літературна естрада» та інших.

ФЕЛЛІНІ
ЕКРАНІЗУЄ

«САТИРИКОН»

Нещодавно відсвяткував своє дванадцятирїччя Варшавський театральний музей. В музеї зібрано близько 135 тисяч експонатів і документів, що ілюструють історію польського театру.Серед унікальних експонатів музею — малюнки 
батька славнозвісного автора «Страшного двору» й «Гальки» — Станіслава Понюшко.

Монюшко — семирічний 
хлопчик — біля фортепіано. 
Малюнок Чеслава Монюшко 

— батька композитора.

Станіслав Монюшко з ма
тір'ю. 1830 р. Малюнок бать

ка композитора.

США

Сучасного зарубіжного глядача важко вразити на
віть найекстравагантнішою інтерпретацією класичного твору. Проте, як пише оглядач «Дейлі уорлд»> нова вистава в театрі «Вашінг- тон-Сквер Парк» трагедії Шекспіра «Гамлет» приголомшує навіть бувалого глядача. «Справжнього ціните-

Арбітра Петронія — римського 
консула, царедворця при імператорі 
Нероні, вважають автором величез
ного роману «Сатирикон», що скла
дався майже з двадцяти книжок. До 
наших днів збереглися уривки з XIV 
і XV томів, де автор описує пригоди 
кількох пройдисвітів — Енколпія, Ас- 
пільта та інших, а також вискочки 
Трімальхіона, показує занепад рим
ського суспільства.

Видатний італійський режисер, ав
тор «Восьми з половиною», «Солод
кого життя» та інших фільмів Фе- 
деріко Фелліні разом з Бернардіно 
Дзаппоні вирішив екранізувати твір 
Петронія «Сатирикон».

Думка поставити «Сатирйкон» ви
никла у Фелліні ще в 1939 році. 
Саме тоді він, молодий репортер 
одного з сатиричних журналів, вирі
шив створити естрадну виставу, в 
якій хотів висміяти «римську імпе
рію» Муссоліні, Але Фелліні не вда
лося тоді втілити свої плани в 
життя.

Відтоді минуло майже тридцять 
років. ! ось нещодавно режисер 
розповів кореспондентові газети 
«Уніта»:

«Останнім часом я мало працю
вав, відзняв тільки коротеньку стріч
ку «Три кроки у маренні», яка ввійде 
у повнометражний фільм франко-іта- 
лійського виробництва як окремий

У ТЕАТРАХ 
ВІДНЯ

Віденський Бургтеатр з його філіа
лом Академтеатром віддавна усла
вився як блискучий інтерпретатор 
світової драматургічно? класики. В 
нинішньому театральному сезоні в 
його репертуарі також переважає 
класична спадщина. Але керівництво 
театру трохи відступило від встанов
леної традиції, показавши глядачам 
і твори сучасних драматургів. В Ака- 
демтеатрі був поставлений «Марат — 
Сад» П. Вайса, а на сцені Бургтеатру 
йшла п'єса Ф. Гохвендера «Наказ, 
виданий напередодні 30-х роковин 
націстської окупації Австрії».

Ф. Фелліні на зйомках нового фільму.

епізод. Але весь час я виношував 
ідею створення «Сатирикону».

Кіномитці багатьох країн звертали
ся до теми життя в Римській імперії, 
і тому тут в£жко сказати щось нове. 
А мені хотілося б зробити саме це. 
Ми вільно поводимося з твором Ар
бітра Петронія. Наше завдання поля
гає в тому, щоб провести паралелі 
між минулим і сучасним. Суспільство, 
яке висміяв Петроній в «Сатириконі», 
жило за звичаями, правилами, мо
ральними канонами, які докорінно 
відрізняються від відповідних інсти
тутів буржуазного світу. В останні ро
ки Римської імперії народ жив, че
каючи чогось невідомого, якихось 
змін... І саме це «щось» прийшло —  
це було християнство. Подібне пе
редчуття змін можна спостерігати і 
сьогодні. Ми також стоїмо на порозі 
величезних подій... Молодь західного 
світу ставить під сумнів не лише 
окремі інститути, а відкидає весь 
буржуазний світ, існуюче суспіль
ство».

Новий фільм Фелліні буде кольо
ровий. В ньому зніматимуться видат
ні італійські комедійні актори Аль
берто Сорді та Уго Тоньяцці.

Автор п'єси — австрійський драма
тург, що з 1938 року живе в Швей
царії, — відомий своїми творами; 
«Громадський обвинувач», «Святий 
експеримент», «Збирач малини» та 
ін. П’єсу «Наказ...» він написав ще 
в 1947 році для радіо.

В наступному сезоні репертуар 
Бургтеатру зазнає подальших змін. 
Новий художній керівник Пауль 
Гоффман заявив, що театр все біль
шу увагу приділятиме творчості су
часних драматургів. Театр поставить 
три п'єси 5. Брехта — «Матінку Ку
раж», «Кавказьке крейдяне коло» та 
«Швейка в другій світовій війні». Го
туються до постановки також «Ма
рія» І. Бабеля та «Процес у 
Нюрнбергу» німецького драматурга 
Р. Шнайдера (НДР).

Ще більш радикальні плани Гофф
мана стосуються Академтеатру. Він
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хоче, щоб колектив його активніше 
відгукувався на актуальні проблеми 
сучасності.

Цікаві спектаклі показує віденцям 
і Фолькстеатр. На його сцені ідуть 
п'єси Р. Хохгута, Г. Кіппгардта, 
Ф. Дюрренматта, М. Фріша. З остан
ніх прем'єр слід назвати «Біографію» 
М. Фріша та «Солдатів» Р. Хохгута.

Пістрявий репертуар має «Театр- 
ін-дер-Йозефштадт». Найбільшої ува
ги заслуговує поставлена тут п'єса 
молодого західнонімецького драма

«ГОТЕЛЬ 
В АМСТЕРДАМІ»
Нова п’єса Джона Осборна «Го

тель в Амстердамі» розповідає про 
поїздку шістьох лондонських кіноак
торів до Амстердама на уїкенд. Ак
тори тікають від режисера, з яким 
вони працюють над фільмом, щоб 
трохи відпочити від його тиранічної 
опіки. Актори проводять час у го
телі, розмовляють про буденні речі, 
п’ють віскі, жартують, намагаючись 
забути той гнітючий факт, що на-

У ЛОНДОН
СЬКОМУ 
КОЛІЗЕЇ

Режисер Джон Гілгуд.

турга М. Шперра «Розповіді з Ланд- 
гутера». Автор викриває сучасну за
хіднонімецьку дійсність. Показуючи 
нещадну конкуренцію двох будівель
них фірм, хижацьку суть їх власни
ків, автор не обминає і гострої 
проблеми відродження націзму.

Невеликі віденські театральні ко
лективи «Трібюне», «Експеримент», 
«Театр ін центрум», «Ательєртеатр» 
та інші насамперед відомі як експе
риментальні студії, що ставлять п'єси 
авангардистських драматургів.

ля творів великого драматурга, — попереджає автор статті, — під час перегляду може грець узяти, коли Гамлет вилітає на сцену під 
гуркіт рок’н-ролу, а ніжна, лагідна Офелія танцює найсучасніші танці й співає модні пісеньки. Величну, мудру трагедію Шекспіра 
перетворено на дешеве ре- s’ю».

Дедалі більшу популярність здобуває в країні тріо «Ванделлас» під керівництвом Марти Рівз. Як лові-

справді вони — тільки лакеї нена
висного їм тирана-режисера.

В останній дії п’єси до них приїз
дить сестра одного з героїв п'єси* 
яка між іншим повідомляє, що ре
жисер, про якого весь час ішла мо
ва, заподіяв собі смерть у Лондоні.
Такий, коротко, зміст нового твору 
Джона Осборна, постановку якого 
здійснив у театрі «Ройал Корт» та
лановитий режисер Антоні Пейдж.

Головний персонаж «Готелю в Ам
стердамі» Лорі нагадує героя пер
шої осборнівської п’єси «Озирнись, 
розгніваний» — Джіма Портера, Він 
так само незадоволений довколиш
ньою дійсністю, але в порівнянні з 
Джімом це людина дрібнішого ка
лібру.

Тріо4 ««Ванделлас» під- керів
ництвом Марти Рівз.

Сезон 1968-69 рр. лондонський 
театр опери і балету «Седлерс 
Уеллз» зустрів у новому приміщен
ні. Правда, воно не будувалося спе
ціально: театр переїхав до так зва
ного «Лондонського Колізею», який 
має на тисячу місць більше, ніж ста
ре приміщення.

«Колізей» міститься в центрі анг
лійської столиці, неподалік від Тра- 
фальгарської площі.

Сезон цього року відкрився но
вою постановкою опери Моцарта 
«Дон-Жуан» в режисурі відомого 
англійського актора і режисера 
Джона Гілгуда.

В планах театру на найближчі мі
сяці —  опери «Італійка в Алжірі» 
Россіні, «Ріголетто» Верді та «Нюрн
берзькі мейстерзінгери» Вагнера, а 
також і дві оперети Оффенбаха — 
«Орфей у пеклі» та «Прекрасна Єле- 
на».

За традицією театр «Седлерс 
Уеллз» протягом кожного сезону 
ставить одну чи дві нові опери су
часного вітчизняного композитора. 
Такі твори вже замовлені дирекці
єю театру двом англійським компо
зиторам.

Балетний репертуар «Седлерс 
Уеллз» включає нову постановку 
«Лебединого озера» Чайковського, а 
також пантоміму Малколма Уїльям^ 
сона «Дік Віттінгтон».

домляє тижневик «Вераєті», нещодавно молоді негритянські співачки підготували 
новий альбом грамзаписів.

Нещодавно тут розпочалися гастролі співачки Іми Сумак, яка виступає з новим репертуаром, підготовленим після кругосвітнього турне. Іма Сумак співає пісні народів тих країн, які вона відвідала протягом останніх років.

Співає їма Сумак
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Історія створення цього велико
го циклу дереворитів дуже цікава. 
Його автори не професіональні 
графіки, а самодіяльні митці —  
робітники, інженери, вчителі, сту
денти; Але, за загальним визнана 
ням, кожна робота циклу задо
вольнить навіть найвимогливішого 
критика.

Кілька років тому відомий німе
цький художник Лотар Вебер очо
лив гурток графіки, створений при 
клубі домобудівного комбінату в 
місті Нойбранденбурзі — новому

чини, він вирішив об'єднати творчі 
пошуки своїх учнів навколо одної 
великої теми, ішлося про історію 
землі, на якій стоїть місто Ной- 
бранденбург, про район, що був 
колись оплотом поміщицької Ні
меччини. «Сто років Мекленбургу» 
— таку назву дістав задуманий Ве
бером цикл. «Від вірнопідданих 
кайзерівського райху до громадян 
соціалістичної держави» —  так ви
значив він тематику творів, з яких 
цей цикл мав складатися.

Тематику циклу підказала книга 
німецького історика професора 
Рюле з аналогічною назвою —  
«Від вірнопідданого до громадяни
на», — що розповідає про століт
ній шлях кодись найвідсталішої

М И Н У Л Е
Гейдль Шейбелер. Вірнопідданні.

«СТО РОКІВ  
МЕКЛЕНБУРГУ»

Герман Бер. Перший вибух.

промисловому центрі Німецької 
Демократичної Республіки. В гур
ток приймали всіх, хто бажав всту
пити до нього, і незабаром навко
ло Лотара Вебера об'єдналися чис
ленні самодіяльні митці з Нойбран- 
денбурга та навколишніх міст і сіл.

Тематика робіт гуртківців була 
широка й різноманітна. Але коли 
Лотару Веберу запропонували під
готувати виставку до VII з'їзду Со
ціалістичної єдиної партії Німеч-

землі Німеччини, краю великих по
міщиків і визискуваних наймитів, 
зажерливих юнкерів і злиденного 
селянства.

Отже, дереворити нойбранден- 
бурзьких митців стали немовби 
ілюстраціями до книги професора 
Рюле, хоча вони виходять далеко 
за межі звичайної книжкової ілю
страції й являють собою художню 
цінність великого самостійного 
значення.

Інгрід Ольшлегель. У третьому райху.



Цикл відкриває робота інженера 
Гейдль Шейбелер «Вірнопідданні». 
Художниці вдалося надзвичайно 
виразно відтворити атмосферу ко
лишнього поміщицького Меклен
бургу, кількома штрихами пере
дати самий дух зображуваної епо
хи. Як пише журнал «Більднеріше 
фольксшаффен», Гейдль Шейбе
лер показала Мекленбург саме та
ким,. яким він був кілька десяти
літь тому.

Економіст Вернер Фінкель в ро
боті «Хліб наш насущний» і вчи
телька інгрід Ольшлегель в робо
ті «Халупа» так само виразно від
творили безпросвітні будні мек- 
ленбурзьких трударів часів кайзе
рівського райху. А є і роботи, що

розповідають про початок кінця 
поміщицької влади. Це і твір шо
фера Германа Бера «Перший ви
бух», і дереворит службовця Тра- 
уде Єгер «Кінець». Кілька інших 
робіт скупими, але виразними за
собами відтворюють картину ос
танніх днів гітлерівського райху.

Атмосферою оптимізму й підне
сення віє від дереворитів, присвя
чених новому розділові історії 
Мекленбургу. «Важкий початок» —  
так назвав свій твір робітник Аль- 
бін Рідель. Двоє селян вийшли в 
поле на оранку. Вони вперше пра
цюють на власній землі, це вже 
не ті, колишні, зігнуті в поклоні 
вірнопіддані, ці люди починають 
нове життя, життя без поміщиків і 
визискувачів.

«Новий шлях» Гейдль Шейбе
лер, «Пліч-о-пліч» Германа Бера, 
«Ми будемо вчитися!» Юргена 
Цільса та інші твори циклу  ̂присвя
чені сьогоднішньому Мекленбур
гу, його новим людям —  трударям 
і громадянам Німецької Демокра
тичної Республіки. Тут і картини 
життя й праці сільськогосподарсь
ких кооперативів, і образи робіт
ників та селян, І щасливі діти, і 
новий індустріальний краєвид, що 
нині визначає обличчя цієї частини 
Німеччини.

Окремі роботи циклу «Сто років 
Мекленбургу» дістали дуже високу 
оцінку: вони експонувалися на V! 
художній виставці НДР, поряд з

Юрген Цільс. Ми будемо вчитися!

творами найвизначніших професіо
нальних художників республіки. 
Оцінюючи цикл, створений здібни
ми учнями Лотара Вебера, кри
тик Вільфріде Зюскінд пише, що 
він є прикладом глибоко партійно
го мистецтва, мистецтва правдиво
го, переконливого, громадянсько
го. Доробок нойбранденбурзьких 
самодіяльних митців свідчить вод
ночас і про бурхливий розвиток 
народних талантів, можливий лише 
в умовах соціалістичної дійсності.



ФРАНЦІЯ %
Фільм «Чоловік і жінка» приніс славу талановитому 

режисеру та оператору Клоду Лелюшу.Цього року йому доручили відобразити на екрані 
зимові олімпійські ігри. Нещодавно відбулася прем’єра 
цього Фільму, який називається «і З днів у Франції». Рецензент газети «Леттр франсез» вважає нову робо
ту Лелюша невдалою и дає їй різко негативну оцінку.«Знято цей фільм віртуозно, — пише рецензент «Леттр франсез». — Але велику правду про спорт, його героїв, щастя перемоги та біль поразки підмінено фальшивою сентиментальні
стю. Замість цікавого документального фільму у Лелюша вийшла дешева мелодрама».

ШВЕЦІЯ

«Піппі — Довга Панчішка» — так називатиметься широкоекранний, кольоровий фільм для дітей, який знімає режисер Олле Хелл- бом. В ньому розповідатиметься про фантастичні пригоди дівчинки на прізвисько «Довга Панчішка».Виконавиця головної ролі — інгер Нілсон, дванадцятирічна учениця музичної 
школи міста Уппсала.

ТВІР ЙОГАННЕСА 
БЕХЕРА 

НА ЕКРАНІ
Роман Йоганнеса Бехера «Про

щання» справедливо вважають тво
ром автобіографічним. Справді, істо
рія сина прокурора, юного Ганса 
Гастля, який рве з буржуазним ото
ченням і виходить на новий життє
вий шлях, це також й історія самого 
Бехера, вихідця з родини високопо
ставленого судового чиновника кай
зерівської Німеччини, людини, що 
порвала з буржуазним суспільством

ФЕСТИВАЛЬ 
У ДЕБРЕЦЕНІ

Цьогорічний фестиваль в угорсько
му місті Дебрецені викликав великий 
інтерес глядачів та критики, і після 
кожної вистави в Клубі актора відбу
валися гарячі дискусії.

Головною ознакою цих фестивалів 
є їх тематичність. Цього року це був 
«фестиваль сучасності». Театри пока
зали п’єси сучасних угорських драма
тургів, а також «Матінку Кураж» 
Б. Брехта й велику естрадну програ
му для молоді.

Будапештський театр «Таліа» при
віз п’єсу Габора Дьєрдя «Де пісто-

і знайшла шлях до трудового наро-
Ду.

Цікавий твір Йоганнеса Бехера, за
думаний ним ще на початку його 
літературної діяльності, але здійс
нений лише 1940 року, під час пере
бування письменника в еміграції в 
Радянському Союзі, тепер знайшов 
своє втілення на екрані в режисурі 
Егона Гюнтера.

Критик Роземарі Реган пише, що 
в новому фільмі збережено найваж
ливіші риси його літературної першо
основи — нещадне викриття буржу
азного суспільства кайзерівської 
Німеччини з його шовінізмом, ра
сизмом, аморальністю — з усім тим, 
що пізніше підготувало грунт для 
появи гітлерівського фашизму.

лет?» Це гостра політична сатира. 
Короткий зміст твору Габора Дьєрдя 
можна передати так: зброя не по
винна потрапляти до рук людей, які 
можуть використати її в злочинних 
цілях.

інший, дуже цікавий спектакль по
казав на фестивалі Дебреценський 
театр. Це драматичний твір Імре Ке- 
рекеша «Тримайся, Мальвіно, зараз 
поворот». Сюжет його такий: кілька 
угорців, які під час останньої війни 
воювали на боці німців, потрапили в 
полон. У таборі для військовополоне
них вони пишуть драму про свою 
долю, про той шлях, на який штовх
нув їх уряд буржуазної Угорщини.

Гарячими оплесками нагородили 
глядачі виставу Будапештського «На
ціонального театру» «Моє кохання 
Електра» Ласло Дьюрко. Це сучасна 
версія софоклівської Електри.

Інгер Нілсон у ролі «Довгої 
Панчішки».

Новий фільм шведського режисера Вілгота Семана «Я допитливий І ревнивий» — останнє слово кінематогра
фічної порнографії, — пише журнал «Філмз енд філ- мінг». Демонстрацію цього фільму заборонено в усіх скандінавських країнах, крім Швеції. Відзначимо, що шведська цензура, яка благословила вихід цієї прхаб- щини на екрани, не дозволяє демонструвати фільми, в 
яких засуджується насильство, вбивство, війна. Сцена з вистави «Де пістолет?» Габора Дьєрдя.

140



ЖАРТИ
ИА КОЖНОМУ

КРОЦІ

ЗНАЙШОВ ВИХІД
— Мамо, можна мені гратися з Вальте

ром? — звертається хлопчик до своєї ма
тері.

— Ні.
— Чому?
— Я тобі вже казала: Вальтер поганий

хлопчисько, а ти вихована дитина.
— У такому разі, можна Вальтеру грати

ся зі мною?

КОРИСТЬ НАРОДНА
Одного разу до Бернарда Шоу прийшов 

молодий поет, щоб прочитати йому свої 
вірші. Послухавши деякі, Шоу спитав:

— Як ви потрапили на поетичну ниву?
— Спочатку я хотів стати лікарем, але 

згодом кинув медицину, вирішивши стати 
поетом, щоб бути більш корисним народо
ві.

— Я б вам порадив кинути й поезію. Ви 
вже достатньою мірою принесли народові 
користь, залишивши медицину.

ПУБЛІКА
Молодий драматург, автор першої п'єси, 

що пройшла з великим успіхом, зазнав не
вдачі: другу його п'єсу глядачі просто ос
вистали. Молодий автор поскаржився з 
цього приводу Бернардові Шоу:

— Наша театральна публіка складається 
з ідіотів, позбавлених будь-якого смаку!

— Дивно, що ви помітили це лише те-

— Дивись, як вони радіють, а чомусь ка
жуть, що вони до нас вороже ставляться!

•— Ви ме бачили, чи не пролітав тут літак без 
пілота?

141



hep, — відказав Шоу. — Я, наприклад, пе
реконався в цьому ще на прем'єрі вашої 
першої п'єсй!

ВИНО І МУЗИКА
До відомого англійського драматурга 

Шерідана якось завітав композитор Келлі 
й у розмові поскаржився, що музика не за
безпечує йому коштів, потрібних для жит
тя. Келлі запитав драматурга про його дум
ку відносно свого наміру, крім музики, зай
нятися ще й торгівлею вином.

— Що ж, — відповів Шерідан, — ідея 
зовсім непогана. Тільки я раджу вам зро
бити на фірмовій вивісці такий напис:

«Келлі, торговець музикою і композитор 
вина».

ПОРТРЕТ
Дружина одного банкіра замовила свій 

портрет відомому німецькому художнику 
Максу Ліберману. Протягом кількох днів 
вона позувала, а потім, побачивши ескіз 
свого майбутнього портрета, почала надо
кучати художникові. Вона вважала, що слід 
змінити колір очей, — він це слухняно 
зробив і навіть погодився з тим, що чоло 
її в дійсності вище, ніж на портреті. Коли ж 
вимоги банкірши стали вже зовсім нестерп
ними, Ліберман не витримав й суворо по
передив:

— Пані, ще одне слово, і я намалюю вас 
такою, якою ви є насправді!

ВИХІД
Американський кінорежисер до власника 

студії:
— Актор зажадав десять тисяч доларів 

за роль індійця.
— Підпишіть з ним контракт на п'ять ти

сяч, і хай грає метиса.

ПАРІ

Під час довгої й нудної мандрівки англі
єць та американець для розваги вирішують 
побитися об заклад: хто розкаже найбільш 
невірогідну історію.

Починає американець:
— Жив колись у Нью-Йорку один джен

тльмен...
— Досить, — обірвав англієць. — Заби

рай свої десять доларів. Все одно я не ви
гадаю більшої брехні. Без сліз.
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Ти кажеш, що там уже дощ? Без слів.



%

Ф Р А Ш К И

ПРО СМІХ
Чому зневажаєте сміх, ви, педанти?
Хай вас не дратує веселість здорова. 
Поважною може буть навіть корова,
А сміх — це ознака людського таланту.

ВІТЧИЗНА
У селян вітчизна в полі, 
У поетів на Парнасі,
У мудреців в бібліотеці,
У торгашів в залізній касі.

ПОДЯКА ЦЕРКВИ

Посилає мучеників 
Злий тиран на небо. 
Церква дякує тирану, 
Бо святих їй треба.

БАБА ТА ЗАЄЦЬ
Перебіг дорогу заєць — баба ледве не

зомліла:
— Ой, погана то прикмета, цур тобі,

нечиста сило!
Як побачив бабу заєць, в серці враз відчув

тривогу:
— Ой, погана то прикмета: баба перейшла

дорогу.

КРАЩЕ ГРОШІ
У Мартина на подвір'ї мотлоху багато, 
Бідолаха аж спіткнувся, ідучи до хати:
— Треба мотлох розпродати — хоч кричи

з ним пробі.
Краще гроші у кишені, ніж гуля на лобі. 
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ВЕСНЯНКУВАТА

Редактор до автора:
Я напевне знаю, що десь тут повинен бути 

ваш рукопис.

За морським звичаєм.

У неї, бідолашки, стільки ластовиння, 
Скільки в польських фільмах шпигунів €

нині.

САМОГУБСТВО — ЦЕ ГРІХ
— Чому це так, мені хотілось знати,
Себе не буде лікар лікувати?
— Тому, мій друже, — хтось сказав крізь

сміх,—
Що самогубство — це великий гріх.

ПОМИЛКА БІГУНА
Був старт, була мета, 
Та траса, бач, не та.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ
Тільки бог створив Адама, 
Запитав Адам: — А дама?..

ДОСВІДЧЕНІСТЬ
Досвідченість — цей дар неба, 
Маєш, як уже не треба.

НАЙЛЕГША СПРАВА
Найлегше давати медалі
Тим, що вже стоять на п'єдесталі.

ЖИТТЯ ІДЕЇ

Лише тоді трива життя ідеї,
Коли хтось шию підставля за неї.

МУЗИЦІ
У музиці себе ти не прославиш,
Як будеш бити у той самий клавіш.

— Якщо ти не будеш слухняним, я покличу 
мишку!

Переклад з польської 
Володимира ЛЕВИЦЬКОГО

10 ВСЕСВІТ
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Професор Софу Тесїга- 
хара створює- ’нову ком

позицію з квітів.

альне місце — «токонома^, Від
тоці «токонома» вважається важ
ливим архітектурним елементом 
японського житла. Кінець кінцем 
«ікебана» перетворилася на мис
тецьку композицію не тільки з кві
тів, але й з Інших декоративних 
елементів. І в надзвичайно лако
нічному інтер’єрі японського до
му вона часто служить єдиною 
прикрасою. А тому майстерність 
і смак, з якими складено компо
зицію; -€ ’ своєрідною візитною 
кар>кою культурного рівня і ви
хованості родини».

В Японії існує',ціла низка нап
рямків і стиліа «ікебани», є й чи
мало видатних майстрів цього ста
родавнього мистецтва. Наш гість 
— професор Софу Тесігахара вва
жається нині одним з його кори
феїв.

Софу Тесігахара народився 1900 
року* Від свого батька успадкував 
любов до квітів. У травні 1926 ро
ку заснував самостійну школу і 
назвав її «Согецу» (від ієроглі
фів ^«трцва» І «місяць»; поєднання 
цих понять виражає широке від
чуття всесвіту).

^ то л и іію  України відвідав 
японський професор ми

стецтва «ікебани» Софу Тесіга
хара

Під час прес-конференції жур
налісти запитали в професора, ко
ли і як зародилося це мистецтво.

«Фахівці вважають, — сказав 
Софу Тесігахара,— що «ікебана» 
(буквально «живі квіти») виникла 
як продукт буддистської релігії. 
Священики й віруючі улещували 
квітами свої божества. Але десь 
у ХНІ столітті «ікебана» втрачає 
релігійний зміст і поступрцо на-

Ось 1 вСе* нескладне знаряддя, за 
допомогою якого Софу1 Тесігахара 
створює свої композиції.

Дуває. чйСто декоративного зна
чення. Для композицій з квітів у 
кожному домі відводилося спеці-

Нові тенденції й погляди, що IX 
вніс у традиційне мистецтво Со
фу Тесігахара, рисунули школу 
«Согецу» на^чільне місце в япон
ській «ікебані»..Вражається, що,са
ме Тесігахара тіідніс «ікебану» до 
рівня високого мистецтва.- Те
пер школа -«Согецу» має понад 
мільйон послідовників у Японії й 
багатьох зарубіжних країнах.

Софу Тесігахара також і скульп
тор. Його твори експонувалися на 
багатьох міжнародних виставках. 
А ще eiif — один з найбільших 
майстрів популярного в Японії 
мистецтва класичної каліграфії. 
Слід додати, що дочка професора 
перейняла батьків хист в аранжу
ванні квітів, а син — відомий кі
норежисер, постановник таких
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фільмів, як «Жінка в пісках», 
«Пастка» та інших.

Виставка «ікебани» експонува
лася в Києві у павільйоні «Садів
ництво» Виставки передового дос
віду в народному господарстві 
УРСР. Десятка півтора композицій 
ми букетів — оце і все. На пер
ший погляд —  скромно. Але тіль
ки на перший погляд, адже мисте
цтво «ікебани» вимагає філософ
ського споглядання. Тільки в та
кому разі глядачу відкривається 
задум автора, складний зв'язок 
компонентів букета.

Створюючи композицію, митець 
враховує багато факторів: пору
року і форму посудини, розмір і 
призначення приміщення, тради
ційну символіку квітів і рослин, 
Тхні кольорові поєднання тощо.

Одна з найвиразніших компо
зицій була присвячена Тарасові

Шевченку. В ній домінували вічна 
зелень глиці і покручені сухі гіл
ки колючих чагарників, серед яких 
палахкотіли яскраві свіжі квіти. І 
через несподівані, незвичні для 
нашого сприйняття зображувальні 
засоби вимальовувалися тернистий 
шлях борця й поета, нетлінна все
народна любов і шана до нього.

Кульмінацією виставки стала де
монстрація «ікебани». Понад дві 
години1 професор-Софу Тесігахара 
— невисокий, кремезний, енергій
ний і рухливий — показував на 
сцені кінотеатру «Прогрес», як 
треба складати композиції.

Професор щедро розкривав 
секрети своєї майстерності, не раз 
підкреслюючи; щб йому особли
во приємно ділитися досвідом із 
жителями такого зеленого й за
квітчаного міста, як Київ, з людь
ми, які люблять і розуміють квіти.

Любим КОПИЛЕНКО

Ш кола «Согецу». в якій викладає Со
ф у Т есігахара.



Брюллов. Останній день Помпеї1

Вибух вулкана Везувію стався 24 серпня 79 р. н. е. Портове й промислове місто 
Помпеї було засипане градом дрібного каміння й вулканічного попелу, що утворив 
шар понад сім-дев'ять метрів завтовшки, причому загинуло близько двох тисяч людей.

Майже сімнадцять століть пролежали Помпеї під лавою. Тільки в 1748 р. почалися 
перші розкопки. Відкопані руїни Помпеїв дають унікальну картину промислового, му
ніципального і культурного життя римського міста.

Опис виверження вулкана Везувію дав римський письменник Пліній Молодший (62— 
коло 113 рр. н. е.) в двох листах до свого друга, визначного історика Корнелія Та- 
ціта (коло 55— 120 рр. н. е.]. Пліній Молодший був очевидцем цього страшного ви
верження. Він внипадково перебував тоді разом з своєю матір'ю на Мізенському мисі, 
де стояла ескадра римського флоту, якою командував його рідний дядько, римський 
письменник і науковець Пліній Старший (23—79 рр. н. е.).

Пліній Старший загинув під час виверження Везувію, коли він, як учений, хотів до
кладно дослідити це грізне явище природи.

Загибель Помпеїв і особисті переживання цього страхітливого дня назавжди врі
залися в пам'ять Плінія Молодшого. І хоч листи до Таціта він писав принаймні через 
двадцять років, його спогади не втратили своєї свіжості. Даний ним ретельний опис 
катастрофи відзначається великою точністю й правдивістю, що раз у раз підтвер
джує сучасна наука.

Два листи Плінія Молодшого до Таціта є майже єдиним історичним джерелом 
наших відомостей про перше відоме історії виверження вулкана Везувію.

Нижче подаю свій переклад цих листів.
М. ДУМКА.

м. Івано-Франківськ.



СМЕРТЬ 
ШЛЕШ 
СТАРШОГО 
ПЩ ЧАС ВИБУХУ 
ВУЛКАНА ВЕЗУВІЮ 
В 79 р. н. е.

КАЙ ПЛІНІЙ ВІТАЄ 
ТАЦІТА СВОГО!

Ти просиш написати тобі 
про загибель мого дядька, 
щоб можна було краще роз
повісти про це нащадкам. 
Дякую. Я ж бачу, що смерть 
його, оспівана тобою, в без
смертній житиме славі. Хоч 
і загинув він під час зруй
нування чудової країни, в 
час пам’ятного населенню 
і містам лиха, але тому він

1 Х удож ник-гум аніст К. П. Брю л
лов (1799— 1852) в своїй  славетній  
картині «Останній день Помпеї» з  
величезною  ек сп ресією  відтворив  
усю  несподіван ість  і раптовість  
страш ної катастроф и, її розм ах і 
стихійн ість, невблаганність долі 
до б езза х и сн и х  лю дей, приречених  
на нем инучу загибель.

Дві контрастні тем и перепл ітаю 
ться в картині: лю бов і лю дяність, 
навіть у см ертельній  н ебезпец і, 
та см ертельний ж ах, що нанівець  
зводить лю дську Г ІД Н ІС Т Ь .

Однак у  загальном у хао с і подій  
в картині явно п ереваж ає перш а, 
як провідна ідея: справж ня лю ди
на не втрачає лю дського образу , 
м оральної краси і гідності, навіть  
на краю  загибелі.

І, очевидно, невипадково ф а к 
тичний і ідейний зм іст  картини  
Брюллова так вдало відтворю є 
зм іст, а головне ідейну спрям о
ваність 16-го і 20-го листів Плінія 
до  Таціта, вміщ ених у  ш остій зб ір 
ці його «Л истування з друзям и». 
Цю безп осер едн ість  зв ’язк у  завж  
ди  засв ідчували  сучасники Брюл
лова. Н априклад, італійський т е о 
ретик мистецтва П. Є. Вісконті в 
листі до «Товариства заохочення  
худож н и ків  в СПБ» пише: «Гені
альний худож н и к  ш укав натхнення  
в класичному оповіданні Плінія М.
і бачив сам  П омпеї. М ісце д ії в 
картині точне і зображ ений  вид— 
істинний, багато з  зобр аж ен и х  ви
падків справедливі». Також  
Ф. А м брозіо, автор оп ису картини  
Брюллова, виданого в Мілані, по
ясню є: «Морок і стріла блискавки  
— це не довільні вигадки х у д о ж 
ника для еф ек ту  картини, а при
п ис Плінія, якого він старанно д о 
держ увався» . Листи Брюллова до 
брата цілком п ідтвердж ую ть сл о
ва сучасників , що натхненна робо
та худож ника над картцною  
(1828— 1833) супроводж увалася  
глибоким всебічним  досл ідж енням  
обраного сю ж ету.

і житиме завжди; самим 
ним написано дуже багато 
незабутніх творів, та, однак, 
до його увічнення дуже при
чиняться безсмертні твої 
твори. Я особисто думаю, 
що щасливі ті, кому з бо
жої ласки дано або зверши
ти діла, варті, щоб їх описа
ти, або написати речі, варті, 
щоб їх читати; та найщас- 
ливіші ті, кому дано і одне 
й друге. І саме до них на
лежатиме мій дядько, зав
дяки і своїм книгам, і тво
їм. З тим більшою охотою 
я беруся до праці і навіть

наполягаю на тому, що ти 
мені доручаєш.

Він перебував у Мізені1 і 
особисто командував фло
том. За дев’ять днів до ве
ресневих Календ* і 2 коло сьо
мої години моя мати сповіс
тила його про появу хмари 
незвичайного розміру і ви-

1 М ізен, мис і невелике місто  
на ньому — на зах ідн ом у б ер езі 
Н еаполітанської затоки, на за х ід  
від Неаполя.

2 Калєнди — перш ий день кож 
ного місяця за  римським календа
рем. Отже, вираз «за д ев ’ять днів  
до вересн еви х календ» за су ч а с
ним календарем  озн ач ає 24 се р п 
ня, бо в р ахун ок  у римлян входи 
ли і ближ чий головний день (1 в е
ресня) і день визначуваний (24 
серпня), а разом  — д ев ’ять днів..

БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ ВЕЗУВІЮ
Фото і текст Т, Л е б е д е в а

В Італії кажуть, що турист, який не побував 
у легендарних Помпеях, не побачив і самої 
країни.

Нещодавно наш автор, через дев'ятнадцять 
сторіч після змальованого Плінієм Молодшим 
виверження вулкана Везувію, відвідав Пом
пеї. Про побачене він розповідає у своєму 
фоторепортажі.

До П омпеїв мож на д істатися  не тільки рейсовим  автобусом  
чи таксі. З центрального вокзалу Неаполя, щ о м іститься на 
плащ і Гарібальді, в том у напрям ку щ огодини в ідходять  
електроп оїзди . В старенькому* довоєнного зр азк у , вагончику* 
в товаристві доброзичливих, весел и х  неаполітанців , щ о їдуть  
відпочивати до' моря, непом ітно минає час. Л іворуч зд ій м а
ю ться зел ен і схили  В езувію . П раворуч милую ть око к р ає
види східного у зб ер еж ж я  Н еаполітанської затоки. Ми їдем о  
вже сорок п'ять хвилин..; Скоро Помпеїі
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Сучасні нові Помпеї, що леж ать поряд із  старим и П омпея
ми — м узеєм . — це невелике, але лю дне містечко. Н асе
лення зайняте, головним чином, у  сф ер і обслуговування  
туристів, які приїздять сю ди з усього світу. Тут безл іч  р ес 
торанів. кав'ярень, магазинів і м агазинчиків...

гляду. А він уже, погрівшись 
на сонці і викупавшись у 
холодній воді, поснідав, ле
жачи, і працював. Він на
казує подати сандалі і ви
ходить на таке місце, звід
ки найкраще можна було 
спостерігати це диво. Спо
глядаючи здалеку, не видно 
було, з якої саме гори під
носилася хмара (пізніше 
стало відомо, що з Везу- 
вію): пінія, більше ніж яке 
інше дерево, нагадувала 
зовнішній вигляд цієї хма
ри.

Піднісшись-бо вгору ніби 
довжелезним стовбуром, во
на розгалужувалася яки
мось віттям, мабуть, тому, 
що потужний тиск повітря, 
виштовхнувши її, поволі 
слабшав, а під впливом 
власної ваги вона розпли
валася в ширину то сліпу
чо-біла, то брудна і плями
ста, залежно від того, чи 
забрала вона з собою зем
лю або попіл

‘ Тип виверж ення вулкана, опи
саний Пліцієм, в науці називається  
плініанським, а д у ж е висока коло
на газів  з  попелом (до 5 і біль
ш е км), щ о розпливається  в повіт
рі у  вигляді хм ари, — пініоподіб- 
ною.

Дядько, як глибоко вчена 
людина, зваживши, що це 
визначне явище слід роз
глянути ближче, наказує 
спорядити лібурник1 і про
понує мені, якщо я хочу, 
разом з ним поїхати. Я від
повів, що волію працювати, 
тим більше, що він сам дав 
мені дещо написати. Він ви
ходив з дому, коли одержав 
записку від Ректіни1 2, пере
ляканої навислим над нею 
лихом (вілла її лежала бі
ля підніжжя Везувію, а 
втекти звідти можна було 
тільки кораблем);вона бла
гала, щоб дядько вирвав її 
з такої небезпеки. Він змі
нив тоді своє рішення і те, 
що почав як людина науки, 
закінчив як герой.

Він наказує спустити 
квадриреми3 і сідає сам, 
щоб надати допомогу не 
тільки Ректіні, але й бага
тьом, бо це чарівне узбе-

1 Легкий, ш видкісний ялиновий  
човен, вживаний спочатку лібур- 
нами. (Л ібурна — м ісц ев ість , у з 
бер еж ж я  Іллірії). За часів ім перії 
лібурники використовувалися рим
лянами як військові кораблі про
ти великих ворож их суден .

2 Ім’я зн ай ом ої Плінія.
8 Великі в ійськові кораблі.

режжя було дуже залюдне* 
не. Спішить туди, звідки ін
ші тікають; він пливе про
сто, він просто веде судно в 
небезпеку і настільки дале
кий від страху, що диктує і 
записує всі зміни цього ли
ха, всі його форми, як тіль
ки помічав їх.

Вже летів на кораблі по
піл, і що ближче вони під
пливали, то гарячішим^ і 
густішим він ставав. Летіли 
вже також грудки пемзи та 
чорне, обпалене і порепане 
від вогню каміння. Аж ось 
несподівано мілина і обвал 
гори загородили доступ до 
берега. Дядько завагався 
на хвилину, чи не завернути 
назад; але зразу ж стерно
вому, що радив йому так 
зробити, дає наказ: «Щастя

Над новим містом висо
чіє оздобл ена скульптурами  
дзвіниця собору, сп ор удж е
ного иа честь стародавніх  
Помпеїв.
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сприяє відважним, прямуй 
-до Помпоніана» 1.

Помпоніан ■ перебував у 
Стабіях2, відділений неве
ликою затокою, бо море по
вільно вливається в оточен
ня покручених берегів. Хоч 
небезпека сюди ще не набли
зилася, але 'була очевидна і 
в разі наростання могла 
стати дуже близькою, Пом- 
поніан наказав знести на 
кораблі пожитки, готовий 
утікати,, як тільки ьщухне 
зустрічний вітер. Дядько 
мій, для якого він був дуже 
попутний, причаливши до 
берега, обіймає перелякано
го, заспокоює його, додає 
відваги і, щоб зменшити йо
го страх власного безтур
ботністю, каже занести себе 
до лазні; викупавшись, кла
деться обідати у веселому 
настрої або, що й саме 
свідчить про велич духа, 
удає веселого.

Тим часом з гори. Везувію 
бурхало в багатьох < міс
цях широченне полум’я і 
високі заграви, ясний блиск 
посилювався нічною темря
вою. Дядько, щоб заспокої
ти переляканих, раз у раз 
говорив, що це горять хати, 
залишені в страху селяна
ми і покинуті ними спустілі 
садиби. Потім пішов відпо
чивати і таки -справді- -за
снув. Тим, що охороняли 
його приміщення, було чути 
його досить важке і голосне 
через повноту його тіла ди
хання. Але рівень подвір’я, 
на яке виходила його кімна
та, так підвищився внаслі-' 
док безперервного падіння 
цопелу, змішаного з улам
ками пемзи,1 ^цо вихід був 
би неможливий, якби дядь
ко далі залишався в ліжку. 
Коли його розбудили, він 
вийшов^ і приєднався до 
ПомпошФна і тих, що не 
спали.

Такий вигляд м ає за р а з викопаний1 з попелу Великий ' ’ 
театр ПоШ іеїв. Його розр аховано на п ’ять тисяч глядачів.

Колись ці чудові колони прикраш али внутріш нє подвір ’я' 
палацу багатого помпейця.

1 Помпоніан, перебуваю чи під  
командою  Плінія Старш ого, був на  
чолі загону кораблів, який стояв  
біля Стабій і не міг зійти  з  яко
ря супроти вітру.

2 Стабії, м істо в Кампанії, на  
південь від Н еаполя, на сх ідн ом у  
бер езі Н еаполітанської затоки, за 
сипане під час виверж ення В езу
вію  в 79 р. н. е,

Між великими гілитами-переходами в дав,кину вільна про
їздили  колісниці. А  п ід  час дощ у пом пейцям  зручн о було' 
переходити  вулиці. І • ; .



Вони стали радитися 
спільно, чи залишатися їм 
в будинках, чи вийти на 
відкрите, місце, бо від часто
го і довгого двигтіння зем
лі будники дрижали і зда
валося, що вони, ніби зру
шені з своїх місць, ходором 
ходять то в той, то в інший 
бік. А залишатися під від
критим небом теж було 
страшно через грудки пем
зи, хоч легкі та пористі. Але 
зіставлення небезпек визна
чило вибір, з тією, проте, 
різницею, що в дядька тут 
діяв розум, а в інших пере
ляк. Поклавши на голови 
подушки, вони прив’язали 
їх рушниками. Це й було за
хистом від падаючого ка
міння.

Уже в інших місцях на
став день, але там була ніч, 
чорніша і непроглядніша 
від усіх інших ночей, її, од
нак, освітлювали численні 
факели й різні вогні. Вирі
шили вийти на берег і 
зблизька побачити, чи море 
вже дозволить плисти, — та 
воно все ще залишалося 
безлюдним і несприятливим. 
Там, лежачи на розстелено
му парусі, він попросив 
кілька разів води і напився.. 
Потім вогонь і передвісник 
його — запах сірки—приму
шують інших тікати, а його 
встати. Спершися на двох 
рабів, він підвівся, але 
відразу ж упав, гадаю, то
му, що густий дим закрив 
йому дихальні шляхи, які з 
природи були в нього слабі, 
вузькі і часто стискалися. 
Коли повернувся день, зна
йшли його тіло цілим, непо- 
шкодженим і в тій самій 
одежі, в якій був одягнутий; 
він схожий був радше на 
сплячого, ніж на померлого.

В той час я і моя мати 
були в Мізені. Та це вже не 
стосується справи, бо ти хо
тів тільки знати про його 
загибель. Тому і кінчаю. 
Додам одне; я описав усе. 
при чому я був присутній і 
що почув, коли ще свіжо всі 
пам’ятали так, як воно бу
ло. Ти вибереш найпотрібні-

ше. Бо одна річ — писати 
листа, інша — історію, одна 
річ писати приятелеві, а ін
ша — для всіх. Бувай здо
ров.

ПЕРЕЖИВАННЯ
ПЛІНІЯ
молодшого
ПІД ЧАС ВИБУХУ 
ВЕЗУБІЮ

КАП ПЛІНІИ ВІТАЄ 
ТАЦЇТА СВОГО!

Ти кажеш, що заохочений 
моїм листом, в якому, на 
твою вимогу, я написав про 
смерть мого дядька, хочеш 
ближче довідатися, які я 
пережив не тільки страхи, 
а й пригоди, залишившись з 
матір’ю в Мізені: «Хоч
страшно про це згадати, то 
все ж таки почну» !.

1 Див. «Енеїду», п. II.
Цитата вірш ем — звичайний  

прийом в античній еп істолярній  
літературі.

Після від’їзду дядька 
решту дня провів я в занят
тях (для того я і залишив
ся); потім лазня, обід, сон, 
неспокійний і короткий. 
Протягом багатьох поперед
ніх днів відчувався земле
трус, та його не дуже боя
лися, бо це в Кампанії річ 
звичайна. Аж тієї ночі він 
набрав такої сили, що, зда
валося, все не тільки трясе
ться, а перевертається. Ври
вається до моєї спальні ма
ти; я саме вставав, щоб її 
збудити, якщо вона спить. 
Ми сіли на подвір’ї, яке 
вузькою смугою відділяло 
море від будинків. Не знаю, 
назвати це мужністю чи не
розважністю (мені-бо йшов 
тоді вісімнадцятий рік): на
казую дати мені книгу Тіта 
Лівія 1 • і наче в повній без
пеці читаю і навіть роблю з 
неї виписки. Аж ось дядьків 
приятель, що недавно при
був до нього з Іспанії, коли 
побачив, що ми з матір’ю 
сидимо, а я навіть читаю, 
картає її за її терпеливість, 
а мене за безтурботність. А

• Тіт Лівій (59 р. д о  н. е. — 
17 р. н. е.) — автор «Рим ської істо
р ії від заснування м іста», видатної 
не стільки зм істом , скільки блис
кучим л ітературн о-худож н ім  ви
кладом.

Одна з  головних магістралей Помпеїв — вулиця М еркурія, 
що перетинає стародавнє місто з  північного за х о д у  на пів
денний схід .
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проте я, зовсім не квапля
чись, заглибився в книгу.

Вже була перша година 
дня, але день стояв якийсь 
похмурий і ніби знесилений. 
Вже будинки навколо двиг
тіли. Хоч ми були на від
критому, але ж вузькому 
місці, і тому нас охопило 
велике і певне побоювання, 
що вони заваляться. Тоді 
лише надумали ми вийти з 
міста. Слідом за мами йшов, 
покладаючись на чужий ро
зум замість свого (в страху 
це править за розсудли
вість), приголомшений на
товп, величезною юрбою 
він тисне нас і штовхає впе
ред.

Вийшовши за будівлі, 
ми зупинилися. Там пере
жили ми багато дивовижно
го і багато страхіть. Вози, 
що ми їх наказали вислати 
вперед, хоч стояли на зов-. 
сім рівному місці, та їх ки
дало на всі %оки і, навіть 
підперті каміннями, не мог
ли вони стояти .на одному 
місці. Ми бачили, як море 
підпливало і від землетрусу 
ніби відступало. Берег, без
перечно, сунувся вперед 1 
затримував багато мор
ських тварин на сухому піс

ку. З другого боку чорна 
страшна хмара, що спала
хувала вогнями, розривала
ся на всі боки вогненними 
зигзагами і кололася на 
довгі полум’яні смуги, по
дібні до блискавок, але 
більші.

Тоді цей дядьків прия
тель з Іспанії говорить уже 
гостріше і більш настирли
во. «Якщо брат твій,— звер
тається він до матері, — а 
твій дядько, — каже-до ме
не, — живе, то він хоче, щоб 
ви вціліли, якщо ж загинув, 
то напевно хотів, щоб ви 
лишилися живими; чому ж 
гаєтесь тікати?» Ми відпові
ли, що ніколи не погодимо
ся на те, щоб, не знаючи, чи 
врятувався дядько,, думати 
проивласний порятунок. Не 
затримуючись довше, він 
кидається '.тікати і швидким 
кроком рятується • від не
безпеки.

Трохи згодом ця’ хмара 
почала спускатися на зем
лю, огорнула море, оповила 
і прикрила Капреї!, забра
ла з очей Мізенський мис. 
Тоді моя мати почала про
сити, наполягати, ба навіть *

* К апреї (нині— Капрі) — невели
кий острів біля К ампанського бе
рега.

наказувати, щоб я за всяку 
ціну тікав, бо молодий мо
же тікати, а вона, знесиле
на літами і хворобами, 
вмре спокійно, знаючи, що 
не була мені причиною 
смерті. Я на це відповів, 
що, коли буду рятуватися, 
то тільки разом з нею; по
тім, взявши її під руку, 
змушую ЇЇ прискорити хо
ду Вона слухає мене не
радо і картає себе за те, що 
мене затримує. Став падати 
попіл, та поки що рідкий. 
Оглядаюся: а на нас почав 
насуватися густий туман, що, 
мов бурхливий потік, плив 
за нами по землі. «Зверні
мо вбік, — кажу, — поки 
ще видно, щоб по дорозі на
товп нас не збив з ніг і в 
темряві не розчавив».

Ледве ми сіли, як насту
пила ніч, але не така, як 1

1 В листі до брата (березень  
1828 р.) Брюллов зауваж ує: «На
слідую чи стародавн іх  письм енни
ків і нин іш ніх антикварів... вводж у  
випадок, що стався з самим Пл і- 
нієм: мати його... благає сина сво
го врятуватись, а син  вдається до 
умовлянь і сили, щ об повести її  за  
собою . Цей випадок, що його р о з
повів сам  Пліній у  листі до Таціта, 
стався в capo di Miseno, але х у д о ж 
ник, який вм іщ ує на саж енн ом у  
полотні П омпею й В езувій , що сто
їть за  п ’ять миль від неї, м ож е  
перетягти на 80 миль і приклад  
дитячої й м атеринської лю бові...»
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безмісячна або хмарна ніч, 
а така, як чу  замкненому 
приміщенні, коли загасити 
вогонь. Чути було жіночий 
зойк, писк дітей, крики 
мужчий;- ' одні намагалися 
пізнати а.Голосу батьків, ін
ші дітей, а інші чоловіків; 
інші оплакували свою заги
бель, інші — своїх родичів* 
багато людей піднЬсили ру
ки До богів, але більшість 
кричала, що ніде вже жод
них богів немає, і що для 
світу це прийшла остання і 
вічна ніч. Не бракувало й 
таких, які уявлюваними, ви
гаданими страхами пере
більшували справжню не
безпеку. Були й такі, що 
розповідали, ніби в Мізені 
один будинок завалився, а 
той горить, і хоч це була не
правда, та все ж їм вірили.

На якусь хвилину розвид
нілося; нам, однак, здава
лося, що це не день, а озна
ка того, що наближається

вогонь. Насправді вогонь 
затримався на деякій від
стані, знову настала темря
ва, знову посипався густий 
і важкий попіл. Ми раз у 
раз вставали й струшували 
його, бо інакше нас засипа
ло б і задушило. Я міг би 
похвалитися, що в такій ве
ликій небезпеці не вихопив
ся з моїх уст жоден стогін, 
жодне боязке слово, бо я 
думав тільки про те, що я 
загину з усіма і все згине зі 
мною, нещасливим, і це са
ме було великою розрадою 
перед лицем, смерті.

Нарешті ця темрява роз
рідилася і перейшла ніби в 
дим або в хмару; незаба
ром зробився справжній 
день, а також. засвітило 
сонце, але жовтяве, таке, 
яким воно звичайно буває 
під час затемнення. Переля
кані ще очі бачили, що все 
змінилось і засипано глибо
ким попелом, як снігом. По

вернувшися до Мізена і 
сяк-так підживившись, ми 
провели непевну і тривож4 
ну ніч, живучи між надією 
і страхом. Але страх пере4 
важав, бо землетрус тривав, 
і дуже багато настраханих 
людей насміхалися з своїх і 
чужих нещасть зловісними 
провіщаннями. Ми, однак, з 
матір’ю навіть тоді, коли 
вже пережили небезпеку і 
коли чекали на неї, не зва* 
жилися вирушати, поки не 
буде звістки (про долю 
дядька).

Ти будеш читати це не 
для того, щоб передати іс
торії речі, які не заслугову
ють увічнення. Якщо вони 
не гідні навіть листа, то ви
на тут твоя, бо ти цього 
просив. Бувай здоров.

Переклад з латинської

Редакція тексту і приміток 
Є. М. К У Д Р И Ц Ь К О Г О

ВСЕСВІТУ
АНТИКВАРИ... У Бреме

ні, в ФРН, в одній вели
кій антикварній крамниці 
бажаючим пропонуються 
портрети Гітлера, скульп
турні зображення біснува
того фюрера різних роз
мірів —* від настільних 
статуеток до монументаль
них бюстів з бронзи, на
віть книга Гітлера «Майн 
Кампф».

На вимогу громадськості, 
міські власті перевірили оту 
антикварну крамницю. їхнє 
рішення: речей, забороне
них для продажу, тут не 
знайдено. Виявляється, і 
портрети Гітлера, і його 
книгу тут віднесено до ка
тегорії «антикварних това
рів».

СТОЛОНАЧАЛЬН И К И. 
У Відні в різних держав
них установах налічується 
74 250 письмових столів. 
Так твердить австрійська 
статистика. Однак вона за
певняє, що в тих устано
вах працюють лише 22 900 
службовців. Отже, вихо
дить, що на одного чинов
ника припадає в середньо
му три столи.

Газета «Курір» слушно 
запитує, навіщо тим уста
новам стільки зайвих сто
лів. На це питання австрій
ська статистика поки що не 
дає ніякої відповіді.

КАЗКИ Й ДІЙСНІСТЬ. 
Одна артистка шведського 
телебачення в передачі для 
дітей самовільно перероби
ла кінець якоїсь казки. За
мість того, щоб закінчити 
цю казку словами: «Вони 
одружилися й зажили щас
ливим життям», артистка 
промовила на кінець казки: 
«Вони розлучилися й стали

жити щасливо кожний ок
ремо».

Свій дивний вчинок ар
тистка поярнила так: «Мені 
вже соромно розповідати 
нашим дітям таке, що зви
чайно буває дуже рідко. Я 
вирішила розповісти їм 
правду нашого життя!»

ВИНЯТКОВА ВВІЧЛИ
ВІСТЬ. На вимогу поліції 
Ріо-де-Жанейро до всіх во
діїв — бути ввічливими, 
чимало шоферів начепили 
на свої автомобілі великі 
плакати з написами: «Про
бачте мені мою погану їз
ду», «Щиро вибачаюсь за 
свій брудний автомобіль», 
«Я тримаю в руках кермо, 
але веде мою машину сам 
господь бог». А один вина
хідливий водій вигадав на
віть таке: коли його маши
на наближаєігься до полі
цейського поста, на ній спе
реду спалахує напис: «Моє 
щире вітання панові полі
цейському!»
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''Жоче me -  
в і р т е ,  

х о ч е  т е  -  
ні !'

Англійський журналіст Роберт Ріплі 
випустив у світ кілька томиків зібраних 
ним чудернацьких історій і фактів, об'єд
наних наведеною вище назвою. Дотеп
ний журналіст присвятив чимало років 
тому, аби довести, що інколи правда бу
ває неймовірнішою за будь-яку вигадку. 
Ось деякі дані, яким можна вірити, а 
можна й ні:

За часів Нерона звичайна склянка за 
сучасним курсом коштувала 6 тисяч до
ларів.

Султан Мустафа III, який правив Ту
реччиною у XVII столітті, мав від своїх 
дружин 582 сини й жодної доньки.

Відомий французький письменник Бен- 
жамен Констан був калікою й пересував
ся на милицях. Це не завадило йому 
взяти участь у дуелі на шпагах, сидячи в 
кріслі, й перемогти свого суперника.

Ріхард Вагнер вважав число «13» за 
фатальне в своєму житті. І в тому не було 
нічого дивного: його ім'я й прізвище, на
писані німецькою мовою, складалися з 
13 літер, народився він 1813 року, сума 
цифр цього року також становила 13, він 
написав 13 опер, кохав 13 жінок, ім'я й 
дівоче прізвище його матері мало в су
мі тринадцять літер, його титул «капель
мейстер» також налічував 13 літер, а по
мер Вагнер 13 лютого (1883 року).

З  півкілограма мила можна пустити 
25.334.000 мильних бульбашок (хочете 
вірте, а не хочете — то спробуйте пере
вірити!).

У місті Сіетлі в штаті Вашінгтон (США) 
за пияцтво був заарештований містер 
Ал Коголь.

Щ о б  п о д і л и т и  ч и с л о
7101449275362318840579 на 7, досить пе
ренести сімку з першого місця на 
останнє. Щоб п о м н о ж и т и  ч и с л о  
105263157894736842 на 2, досить пере
нести двійку з останнього місця на 
перше. Щоб п о м н о ж и т и  ч и с л о  
1034482758620689655172413793 на 3, до
сить перенести трійку з останнього міс
ця на перше.

Усі елементи літер латинського алфа
віту вміщуються на такій схемі:

КІНЕЦЬ СВІТУ Й АВТОБУСНИЙ РЕЙС
Як відомо, в Англії існує сила-силенна різних «про

років», «провидців» та інших дурисвітів. Ось один з них. 
На плакаті, який він тримає, написано: «Незабаром кі
нець світу». Та, очевидно, «пророк» не має певності, що 
ця катастрофа станеться того ж вечора, а через  ̂те 
уважно вивчає розклад руху автобусів — коли прийде 
остання машина.



ЗАПИТАННЯ

БЕЗ

ВІДПОВІДІ

(АНГЛІЙСЬКИЙ РОМАН 1967

Англійці часто жартують, 
що Англія — це, мабуть, єди
на країна, де досі не тільки 
пишуть, але й читають справж
ні «товсті» романи. В цьому 
жарті є чимала частка істини. 
Суперечки про кризу й смерть 
роману то припиняються, то 
спалахують з новою силою, а 
прозаїки англійські з року в 
рік продовжують писати тво
ри, які вже самим фактом сво
єї появи спростовують багато
значні міркування про те, що, 
мовляв, сюжетна оповідна фор
ма роману та його соціальна 
спрямованість не відповідають 
потребам сучасного читача, яко
го буцімто цікавить тільки мі
кросвіт душевних переживань
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героя. Крім того, післявоєнна 
проза позбавлена будь-яких 
формальних експериментів та 
рис, що хоча б віддалено на
гадували виверти творців «но
вого роману» або «антирома
ну». Пояснюючи це, англійці, 
знову-таки напівжартома, поси
лаються на відому англійську 
вірність традиціям, яка, мов
ляв, дається взнаки й у літера
турі.

Звичайно, реалізм XX сто
ліття багато в чому відрізняєть
ся від реалістичного мистецтва 
минулого, але англійським ро
маністам і сьогодні притаман
ний гострий інтерес до нагаль
них для їхнього суспільства 
проблем і конфліктів та соці

альний критицизм, тобто яко
сті, характерні для справжньої 
реалістичної літератури.

Книжки, про які йтиметься 
нижче, дуже різні за темами й 
за авторським почерком. Спо
ріднює їх те, що кожний пись
менник по-своєму не визнає й 
критикує буржуазне суспіль
ство. Ця критика може виявля
тися й у відкритих інвективах, 
що їх виголошують герої Сіл- 
літоу, й у зображенні розпаду 
всіх, навіть родинних, зв’язків 
між людьми, яке ми подибує
мо в Е. Уїлсона, і в трагедії 
двох братів з роману Н. Льюї- 
са, життя яких понівечене су
спільством.

І ще одна, несподівана на 
перший погляд, спільність. У 
кожному творі є або образ бо
жевільного, або людини, психі
ка якої більш-менш розладна
на. ї це не випадкова збіжність. 
Серед англійської інтелігенції 
сьогодні дуже популярні праці 
психіатра - е к з и с т енціаліста 
Р. Ленга. Але одразу ж зазна
чимо, що відхід од норми не 
цікавить жодного письменника 
як самоціль. Навіть психічно 
неповноцінна людина постає в 
цих творах не ізольовано від 
суспільства, а досліджується 
автором у сукупності складних 
соціальних та психологічних 
взаємозв’язків.

Ці специфічні риси англій
ського роману 1967 року не 
суперечать, на нашу думку, 
принципам реалістичного ми
стецтва, для якого головне по
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лягає в зображенні людини а 
усіх складностях та протиріч
чях її натури.

Читачеві, знайомому . з по
передніми романами Уїльяма 
Голдіига, відразу впаде в око 
різка зміна стилю письменника 
в його останньому творі «Піра
міда». Це вже не алегорія, не 
філософський ромаи-притча, а 
радше «сцени з провінціально- 
го життя».

Книга написана від першої 
особи і має три частини. Пер
ша присвячена життю героя, 
сімнадцятирічного О лівера, в 
рідному місті до його від’їзду 
в Оксфорд; друга розповідає 
про його повернення додовбу 
після першого семестру і 
участь в аматорському спектак
лі, третя — про останній при
їзд дорослого Олівера до міста 
його дитинства н юності.

Які ж проблеми ставить Гол- 
діиг перед читачем? Перш за 
все, це старі, але споконвіку 
важливі питання відповідаль
ності людини перед іншими 
людьми, обов’язку людини пе
ред людиною, здатності до спів
чуття й співпереживань.

Олівер начебто не робить ні
чого лихого — він звичайні
сінький хлопець. Але в усіх 
трьох частинах книги Голдінг 
послідовно вип’ячує одну рису 
його вдачі, а саме — байду
жість до людей, навіть не бай
дужість, а якусь цілковиту ду
шевну глухоту, невміння помі
тити й зрозуміти чужий біль та 
страждання.

Відштовхуючи дівчину, яка 
шукала тепла й ніжності. Олі
вер робить свій перший крок на 
шляху, що перетворить цього 
слабкого й соромливого провін- 
ціальиого юнака на сухого діл
ка, з яким ми зустрінемося на
прикінці роману.

В другій частині Олівер, 
студент Оксфорду, вже чітко 
бачить межу, що відділяє його 
від жителів рідного містечка. 
Він дивиться иа них згорда. 
Всі вони видаються йому невда
хами, а єдине, па що заслуго
вує невдаха, — Ц£ глузуван- 
ня _  ось принцип, успішно за
своєний Олівером з юнацьких 
років.

З погляду реалістичного роз
криття характеру в його взає
модії з обставинами найбільш 
важливий останній розділ. тво
ру. Письменник розкриває ду
шевний світ уже . цілком до
рослого Олівера, який просто з 
цікавості відвідує місто свого 
дитинства, не безпосередньо, а 
переплітаючи сьогоднішній 
день із спогадами героя.

Ось маленький Олівер поспі
шає на зовсім непотрібні йому 
уроки з музики до дивакуватої 
старої діви міс Доуліш, якої 
він не любить й побоюється, а 
його мати весь час повторює: 
«Ти дуже відданий міс Доуліш, 
правда, любий?» Наринули спо
гади. І ми починаємо розуміти, 
що саме так, камінець за камін
цем, виростала величезна піра
міда брехливих, облудних мо
ральних норм і законів, що з 
дитинства пригнічували хлопця. 
Олівер зростав під тягарем «пі
раміди забобонів», серед яких 
було й зневажливе ставлення 
до людей мистецтва, як до іс
тот нижчого порядку. Нещасна 
міс Доуліш перетворилася для 
дорослого Олівера на символ 
затхлого світу Стілбурна; але 
він не помічає, що пута цього 
світу назавжди обплели його 
серце. Олівер на все життя 
став рабом «піраміди» — він 
холодна, байдужа людина, що 
не знає смаку Добра. Але всі 
його якості не природжені. В 
останній книзі, на відміну од 
попередніх, Голдінг перестає 
настирливо підкреслювати біо
логічний детермінізм людської 
природи. Олівер, безперечно, 
плоть від плоті Стілбурна, 
який породив його. Мабуть, 
уперше в Голдінга в «Пірамі
ді» названий багатоликий, але 
цілком визначений винуватець 
морального занепаду героя — 
англійську провінцію.

В «Піраміді» чіткіше вима
лювалися контури того, проти 
чого письменник бореться. Це 
вже не абстрактні недоскона
лості людської природи, а ціл
ком земні пороки — обмеже
ність і міщанство, нелюдяність 
і жорстокість. t

Новий матеріал вимагав і 
нових художніх засобів. У «Пі

раміді». немає ні Складних пе
ріодів .«Шпиля», ані потоку 
свідомості «Вільного падіння» 
чи «Злодюжки Мартіна». Кни
гу написано в простій, хроні
кальній манері, що дозволяє 
виразно побачити складність по
ставленого автором запитання: 
«Як зробити людей кращими?»

Тема роману Енгуса Уїлсона 
«Нічого смішного» не нова, і 
можна навіть сказати, традиг 
ційиа для західної літератури 
XX століття. «Будденброки», 
«Сага про Форсайтів», «Сім'я 
Тібо», «Смерть героя», а з 
ближчих.нам за часом трилогія 
Д. Стюарта «Зміна ролей» — 
в усіх цих творах одне з цен
тральних місць посідає дослі
дження краху буржуазної сім’ї. 
Очевидно, саме прагненням 
Енгуса Уїлсона до оригінально
го розв’язання відомої теми й 
пояснюється претензійність та 
манірність композиції роману 
«Нічого смішного». Але ні по
будова твору за принципом 
«контрапункту», коли письмен
ник • послідовно монтує епізоди, 
присвячені кожному з героїв, 
ані виконання у формі п’єс 
сцеи-пародій на батьків, ані 
вставки з • оповідань, що їх 
пише одна з героїнь, не дося
гають мети, і За своєю епічною 
силою роман Енгуса Уїлсона 
значно поступається - трилогії 
Стюарта, не кажучи вже про 
твори, що стали класикою XX 
століття. Якщо у Стюарта три
логія «Зміна ролей» — широ
ке історичне полотно, то Уїл- 
сои значно вужчий в своїх 
узагальненнях.

Письменник заповзявся пока
зати життя чотирьох поколінь 
однієї сім’ї (дія роману почи
нається в 1912 році й закін
чується 1967 роком), ті зміни, 
що за півстоліття перетворили 
Англію з великої держави на 
країну «другого гатунку». Крах 
людської долі відображає крах 
тих норм і законів, иа які сто
літтями спиралася Британська 
імперія. Кожна з шести голов
них дійових осіб несе, немов 
незмивне тавро, гріхи пред
ків — класу дрібних поміщн- 
ків-джеитрі, що вироджуються 
й деградують.
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Батечко Метьюз — «літера
тор», який за все своє шиття 
нічого не написав, балакучий і 
зарозумілий сноб. Мати — об
межена й легковажна жінка. Та 
батьки — вік минулий, вікторі- 
анський, чужий самому автору, 
а в невдалому житті своїх пе
ревесників Енгус Уїлсон вже не 
бачить «нічого смішного». Ді
ти дуже рано починають розу
міти, що їхні батьки зовсім не 
ті люди, за яких вони себе ви
дають. Діти не хочуть жити 
так, як батьки, бояться зроби
тися схожими на них. Старший 
син, Квентін, учасник першої 
світової війни, стає соціалі
стом. Але він не переконаний 
борець. Політика для нього — 
це перш за все сцена, де він 
може демонструвати свої ора
торські й журналістські здібно
сті. Квентін, який ніколи не 
мав твердих переконань, пере
творюється на скептика й цині
ка, однаково ненавидить і капі
талізм, і комунізм. Він гине в 
авіаційній катастрофі і перед 
смертю думає, що залюбки по
тягнув би за собою на той світ 
усю земну кулю. Автор ніде 
прямо ие висловлює свого став
лення до Квентіна, але логіка 
художнього розвитку ооразу 
невблаганна — в книзі немає 
більш відразливого персонажа.

Сестра Квентіна Гледіс має 
в собі величезний запас добро
ти й1 бадьорості, якими вона 
ладна ділитися з кожним. Жит
тя завдає Гледіс жорстокого 
удару. її  не цінують і майже 
не помічають ні рідні, ані 
людина, яку вона віддано ко
хає. Розбиті мрії Гледіс — гір
кий докір суспільству, де не
можливі чисті, щирі людські 
взаємини.

Здається, иайщасливіший за 
всіх молодший брат Руперт. 
Він став відомим актором. Але 
після другої світової війни при
йшло нове покоління драматур
гів і режисерів, що відкинули 
класику, яку він шанує. І він, 
талановита й цікава людина, 
безнадійно відстає від ритму 
життя, мусить заради грошей 
зніматися в кінофільмах, що не 
дають йому ніякого задово
лення.

Маргарет Метьюз з дитин
ства мріяла стати письменни
цею, й її  книги принесли їй по
пулярність серед читачів-снобів. 
Маргарет сама, краще за ін
ших, знає головну ваду своїх 
творів: «Справа в тому, що но
на не ненавиділа і не любила 
людей, вони були їй байдужі. 
А справжня література, як і 
будь-яке справжнє мистецтво, 
не може народитися від люд
ської байдужості». Маргарет 
важко з людьми, єдине почут
тя, якому вона годна цілком 
віддатися, це — почуття самот
ності й порожнечі.

Навіть одверто міщанський 
ідеал спокійного сімейного жит
тя, що його обрала остання з 
сестер —‘ Сакі, виявляється 
ілюзорним. ї ї  діти й онуки не 
розуміють її. Буржуазна сім’я 
агонізує. Життя своє Сакі про
жила марно: те, що для неї 
святе, у молодих викликає 
сміх.

Найбільш близький авторові 
наймолодший син, Маркус. 
Справжню красу він вбачає ли
ше в мистецтві, в живопису. 
Вони допомагають йому не по
мічати кричущих суперечно
стей життя. Але саме Маркус, 
що завжди декларував свою 
аполітичність, опиняється в ла
вах антифашистської демон
страції. В колону демонстран
тів він потрапляє випадково, 
поспішаючи в своїх справах, і 
залишається з ними. В ньому 
виникає почуття спільності з 
робітниками, що у відповідь на 
фашистські марші співають 
«Інтернаціонал». Маркуса за
арештовують, коли він засту
пається за жінку, якій поліцей
ські викручують руки. Звичай
но, було б помилково говорити 
про Маркуса як про борця. 
Політичне кредо самого- Енгуса 
Уїлсона досить невизначене, 
але автор переконаний в тому, 
що чесні люди, незалежно від 
їхніх політичних поглядів, по
винні об’єднатися в боротьбі 
проти фашизму.

Епіграфом до роману «Нічо
го смішного» можна поставити 
слова Квентіна, сказані, ко
ли він був ще соціалістом: 
«Перед нами система і клас у

занепаді». Оскільки жоден з ге
роїв .Енгуса Уїлсона навіть не 
намагається розірвати із своїм 
класом, їхня доля закономірна. 
Питання «Що ж далі?» назрі
ло, але письменник не нава
жується висловити його, і тому 
від останніх рядків книги віє 
якоюсь апокаліптичною прире
ченістю.

Елементи детективу дуже 
помітні в романі Коліна Уїлсо
на «Скляна клітка» *, сюжет 
якого побудовано за класичними 
канонами «кримінального рома
ну». Але схема детективу тут 
на диво доречна, вона приховує 
значний і глибокий зміст. Не
важко помітити в цьому романі 
й явне полемізування з «полі
цейським детективом». Пись
менника цікавить не покарання 
злочинця, а душевний стан лю
дей, що спонукає їх до тих чи 
інших вчинків.

Хоч роман Коліна Уїлсона 
майже позбавлений соціально- 
критичної спрямованості, його 
можна оцінити як великий ус
піх письменника. Головна його 
сила — в безмежній вірі го
ловного героя Десмона Ріда в 
торжество людського розуму. 
Рід, літературознавець, дослід
ник творчості Уїльяма Блейка, 
самотньо й безтурботно живе 
на березі озера, віддаючись 
улюбленій справі. Але одного 
дня його спокій порушує агент 
карного розшуку, який розпо
відає Ріду про те, що остан
нім часом здійснено дев’ять за
гадкових убивств, при чому 
кожного разу вбивця пише на 
місці злочину кілька рядків із 
віршів Влейка. Рід не може за
лишатися байдужим. Він їде в 
Лондон на пошуки вбивці й 
менш як за тиждень домагаєть
ся успіху. Вбивця, молодий 
американець Сандхейм — пси
хічно хворий. Вміло добираючи 
деталі, Колін Уїлсон малює 
переконливу реалістичну кар
тину хвороби.

Багато в книзі Уїлсона і 
спірного. Так, важко погодити

1 Роман К. Уїлсона вийшов дру
ком 1966 року, але поставлені в 
ньому проблеми й сьогодні хвилю
ють більшість англійських пись
менників, тому ми вважаємо за по- 
трібне розглянути, його в даній 
статті.

158



ся Із спробою поясняти праг
нення до вбивства причинами 
ЧИСТО психічного характеру, 
розглядаючи людину поза її 
соціальними зв’язками. Але 
важливе інше. Письменник не
одноразово повторює, що вбив
ство — це не природний вияв 
людської натури, а, навпаки, 
акт протиприродний для нор
мальної здорової людини.

У філософському плані 
«Скляна клітка» продовжує по
ступовий, але безумовний від
хід письменника від принципів 
«традиційного» екзистенціаліз
му. Улірблений герой Коліна 
Уїлсоиа Рід не сумнівається в 
доцільності всесвіту: «Я не віт 
рю в те, що сучасна людина — 
це жалюгідний уламок життя, 
який блукає в порожньому про
сторі... Я не можу повірити в 
те, що світ улаштовано без
глуздо». Ці слова сприймають  ̂
ся як полемічне заперечення 
екзистенціалістських ідей.

Колін Уїлсои заходить у су
перечку і з визначними апо
столами сучасної літератури. 
Вій каже устами Рід а: «Я про
читав Джойса, Сартра, Бекке- 
та та інших, і все в мені про
тестує проти того, що вони пи
шуть. Вони справляють на ме
не враження брехунів і дурнів. 
Я гадаю, що вони радше без
надійно стомлені й понівечені, 
ніж нечесні люди».

«Скляна клітка» багато в 
чому парадоксальна. Причини 
цього слід шукати в суперечно
стях, притаманних світоглядові 
автора. Віра в людський розум, 
в торжество доброго начала в 
людях співіснує в творі з, по су
ті, «ескейпістською» позицією 
головного героя, який тікає від 
життя в світ книжок та ідей. 
Гуманізм К. Уїлсоиа не завжди 
послідовний. Не погоджуючись 
з тим, що акт убивства природ
ний для людини, він усе-таки 
намагається пояснити його по- 
фрейдистськи — мовляв, праг
нення до убивства це, влас
не* вияв бажання пригніченої 
творчої особистості до само
вираження.

Однак, незважаючи на всі 
суперечності, роман Уілсона 
важливе свідчення того, що

авангардизм в англійській лі
тературі не пустив коріння. 
Торкаючись питань, характер
них для творчості письменни- 
ків-авангардистів, Колін Уїлсои 
відповідає на них з. принципо
во відмінних позицій.

Роман «За пролиту кров ві
домстять» Нормана Льюїса не 
схожий на попередні антиколо
ніальні твори письменника, що 
принесли йому заслужену сла
ву. Письменник зосереджує 
свою увагу на психології геро
їв, на соціально-психологічній 
мотивації їхніх учинків.

Суворий і похмурий ланд
шафт Уельса, непривітці й 
замкнуті люди, зловісна верши
на Пен-Гоф, що підноситься й 
домінує над усім живим у цих 
місцях, — така атмосфера, в 
якій розгортається дія роману.

Ми знайомимося з одним з 
головних героїв роману ферме
ром Івеном Оуеном у неприєм
ний в його житті момент. До 
нього приїздить молодший брат 
Брон, людина, яку Івен, про
сто кажучи, пограбував: при
власнивши всі відписані батька
ми гроші, він купив на них 
ферму. Брон має важке психіч
не захворювання, у нього бу
вають припадки, під час яких 
він робить вчинки, про які по
тім не пам’ятає. Брон саме 
вийшов із в’язниці, де пробув 
п’ять років за злочин, вчине
ний під час припадку. Єдиний 
притулок, на який він може 
розраховувати, — це ферма 
брата.

Івен почувається винним і 
радіє з можливості спокутувати 
свою провину. Керуючись най
кращими мотивами, він пропо
нує братові стати співвласни
ком ферми.

Але відбувається трагічне й 
непоправне — Івен випадково 
бачить, як Брон виходить із 
спальні його дружини Кейт. У 
Брона був припадок, він нічого 
не пам'ятає і поводиться так, 
наче нічого не сталося. Охопле
ний люттю, Івен зчиняє бійку 
з Броном, у якій зазнає пораз
ки, а потім зникає. Підозра, 
природно, падає на Брона, і 
його відвозять до психіатричної 
лікарні-тюрми. Несподівана роз

возка наступає На останніх 
сторінках книги. Виявляється, 
Івена не було вбито; під чужим 
прізвищем він найнявся робіт
ником на віддалену ферму, щоб 
відомстити братові. Все це з’я
совується через кілька років, 
коли Івен вмирає по-справж
ньому.

Очевидно, суть конфлікту 
між Броном та Івеном полягає 
не в тому, що зустрілися дві 
хворі людини або одна хвора, а 
друга здорова. . Центральний 
конфлікт роману будується на 
психологічній несумісності ха
рактерів братів.

Трагічна доля Брона, але не 
менш трагічний і кінець Івена. 
І справа не тільки в тому, що 
Івен і Брон — різні люди. В 
трагедії Івена винна не хвороба 
Брона. Винні організатори гро
мадської думки, що відразу ж 
поставили його поза суспіль
ством, ВИИІІІ отці релігійної 
громади, святенники й здирни
ки, що друкують молитви на 
бланках з рекламою м’ясних 
продуктів, нарешті, винен увесь 
життєвий лад округи, де люди
на людині — вовк. Кілька ра
зів у романі згадується про те, 
що англійці пригнічують вал
лійців. Бути безсловесною ху
добою з раннього дитинства й 
до самої смерті — таку долю 
приготували Івеиові та йому по
дібним власники англійських 
компаній, яким належить - цей 
район.

Попри деяку незвичність ма
теріалу, твір Нормана Льюїса 
гранично правдивий. Вир зма
льованих у ньому подій захоп
лює й читача. Він разом з 
Н. Льюїсом шукає відповіді на 
запитання «Як допомогти цим 
людям?»

У творчості кожного пись
менника відбивається його влас
ний життєвий досвід — це істи
на, що не потребує доказів. 
Але саме відображення досвіду 
буває іноді таке безпосереднє й 
очевидне, що етапи біографії 
письменника можна легко зі
ставляти з написаними ним тво
рами. Це стосується, зокрема, 
творів одного із зачинателів так 
званого «робітничого роману» в 
Англії Алана Сіллітоу. Аиалі-
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зуючи центральні образи його 
творів, можіш простежити ста
дії духовного зростання і роз
витку самого автора. Такими 
персонажами є Артур Сітон, ге
рой «В суботу ввечері, в неді
лю вранці», Брайан Сітон, стар
ший брат Артура, герой рома
ну «Ключ від дверей», і, нареш
ті, Френк Доулі із ще не-завер
шеної трилогії, про два томи 
якої й піде мова («Смерть 
Уїльяма Постерса», 1965 р. і 
«Палаюче дерево», 1967 р.).

Доля Френка Доулі певною 
мірою повторює життєві шляхи 
братів Сітон — він, як і вони, 
працює на заводі. Роман 
«Смерть Уїльяма Постерса» по
чинається в той час, коли Доу
лі, так само як і Артур Сі
тон, вирішує залишити роботу, 
дружину, дітей і піти геть, 
світ за очі, щоб знайти самого 
себе. Але перш ніж зробити 
це, Френк мусить перемогти в 
собі «дух Уїльяма Постерса». 
Уїльям Постере — вельми ши
рокий і дещо розпливчастий 
символ першої частини трило
гії. Для Сіллітоу дух Постер
са — це образ міщанина, який 
здатний на будь-яку пишну фра
зу, але завжди пасує перед 
серйозною відповідальністю. 
Він гучно протестує і водночас 
пристосовується — таким по
стає перед нами невмирущий 
«дух Постерса», що існує в 
Англії, як запевняє письмен
ник, вже багато століть. Вбити 
в собі Постерса для Френка 
означає перейти від слів до ді
ла. І він домагається свого — 
наприкінці роману ми бачимо 
Френка, який залишив вагітну

дружину, щоб узяти участь у 
доставлянні зброї алжірським 
патріотам.

В останньому романі «Пала
юче дерево» Сіллітоу продов
жує розповідь про алжірську 
одіссею Френка. Багато місця 
приділено в романі родині ху
дожника Альберта Хендлі, зна
йомій нам з першої частини 
трилогії.

Френк Доулі, незважаючи на 
всі свої шляхетні поривання, не 
підноситься в романі «Палаюче 
дерево» над рівнем бунтівника- 
одииака. Він ще не перекона
ний борець за ідею, а схильний 
до рефлексії індивідуаліст, що 
поступово переймається праг
ненням бути серед людей і ро
бити разом з ними щось справ
ді для них корисне. Причини, 
що породжують невдоволення 
Френка, пояснюються не тільки 
його вдачею. Хоча Френк смі
ливо вступає в бій, він все- 
таки не більш як тимчасовий 
попутник. Війна в Алжірі — 
це його війна лише тому, що 
він бореться з неправдою, з 
несправедливістю. Але будува
ти новий світ в цій країні йому 
не судилося. В цьому й поля
гає глибока драма Френка, яку 
чесно розповів автор. Не бача
чи шляхів для боротьби в своїй 
країні, Френк самовіддано до
помагає алжірським патріотам, 
але він не може задовольнити
ся й заспокоїтися, поки в нього 
на батьківщині все залишаєть
ся по-старому.

Крім Фрекка, на авансцену 
виходять ще два персонажі, які 
в першій книзі діяли тільки

епізодично, — художник Хенд
лі та його душевнохворий брат 
Джон. З Френком їх спорід
нює , неприйняття світу, в яко
му вони живуть.

Трохи складнішим у порів
нянні з ранніми творами стало 
світосприймання Сіллітоу. Пер
ший покажчик цього ускладнен
ня — стиль. Графічно точна й 
безпосередня оповідь повісті «В 
суботу ввечері, в неділю вран
ці» поступилася місцем асоціа
тивним образам, цікавим, склад
ним, хоча іноді й спірним. А 
хаотична, мозаїчна, трохи роз
пливчаста форма «Палаючого 
дерева» цілком відповідає змі
сту.

«Палаюче дерево» — це кни- 
га-твердження, це киига-диску- 
сія, книга багатьох постав
лених і нерозв’язаних про
блем, що відображає в першу 
чергу духовні пошуки самого 
письменника, який прагне 
сформувати свою позитивну 
програму. Сіллітоу бачить 
фальш і брехню, бачить непра
вильні шляхи, шляхи, що заво
дять у глухий кут, але де ж 
все-таки істина, де той єдино 
правильний шлях? Відповіді на 
це поки що немає.

Деякі критики писали, що 
1967 рік буде для англійсько
го роману роком чекання. До 
цього слід додати, що минулий 
рік став для англійського ро
ману і роком запитань, які за
лишилися без відповіді. Поки 
що без відповіді.
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«Весь мир» (на украинском языке)
Адреса редакції: Київ, вул. Орджонікідзе, 2. Телефони: секретаріат 93-44-85, відділи: 93-20-82.

Видавництво «Радянський письменник».
Рукописи обсягом до друкованого аркуша не повертаються.

БФ 30037. Підписано до друку 18/X. 1968 р. Формат паперу 60x90'/в. Фіз. друк. арк. 20. 
Умовних друк. арк. 20. Тираж 50.050 Ціна 80 коп. Зам. 05059.

Видавництво і комбінат друку «Радянська Україна», Київ, Брест-Литовський проспект, 94«

160






