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До тебе ода моя, 
про тебе пісня моя,
про тебе--
однині й назавжди...

Ти мусиш усе вміти.
У тебе все мусить бути: 
танки й літаки, 
глобальні ракети, 
геніальні фізики і поети,
«мозки» електронні, 
напівпровідники, 
стани багатотонні, 
човни атомні підводні, 
чорна металургія, 
печі доменні, 
хвилююча драматургія, 
греблі бетонні...

Ти «винний» за все: 
що є ще під стріхою хати, 
що не скрізь достигають 
червоні томати,
що не в ногу ідеш з паризькою модою, 
ти завинив навіть моєю одою.

Господи боже!
Матінко мила!
Скажи,

звідки береш
богатирську силу?

На докір відповісти ласкою,
на удар —  ударом,
на загрозу —  сталевою каскою?

Повинен усе ти вміти.
У тебе все мусить бути:

Нафта,
золото

і діаманти, 
взводні командири, 
маршали-таланти.
Ти повинен революцію розвивати. 
Мусиш і на обдуреного зважати, 
а коли 
каверзує

твоїми синами врятований —  
терпіння твоє,

мов булат загартований.

А чи знають отії —
нові пророки і ветхі вітії,—
що коли вирішиш
братню поміч свою припинити
тільки на місяць,
тільки на рік,
тільки на одну п’ятирічку —  
то й ти,

наче стара Бельгія, 
мильною піною чорний асфальт

вибілиш.
А чи знають отії —  
нові пророки і ветхі вітії,—  
що як не буде багнетів твоїх, 
що як не буде крил твоїх, 
як твоїх космодромів не стане, 
дні для них
лихі і короткі настануть?

Годі!
Годі!

Годі!
Крапка тій грі.
Мелодрамі тій баста!

З



У світі цім 
знавіснілім,

хижім,
зубатім —

нема двох шляхів!

Або тут.
Або там.

Діалектика ясна.
Виміряна на грам.
І ми знаємо істини справжню ціну: 
за кожну продану краплю любові —  
американська копійчина.
І коли рука, 
яка вбила

Кенеді І,
Чорного Кінга,
Кенеді II, 

зазіхне запалити 
землю, 
води
і виднокруги,

хто ж відіб'є безумний удар?
Хто нас захистить?
Небесне знаменнє?

Чудо якесь?
Ти!
Ти!
Ти!
Ти!

Ти являтимеш міць єдину, 
що переможе в пекельну годину, 
твій Андрюша

націлить «катюшу», 
білявий Іванко

рушить у танку,
твій Альоша
бойовиська здолає звитяжно страшні, 
щоб безсмертним, навіки, 
зостатись в чужій стороні.

Тут жартів нема.
Немає облуди.

Один є шлях.
Двох шляхів —  

не буде!
Хай собі лютують.

Хай галасують.
Такі наших днів залізні канони:
Хто проти тебе

виводить загони, —  
зраджує світлої правди закони.

До тебе ода моя, 
про тебе пісня моя,
про тебе--
однині й назавжди...

З болгарської переклав 
Любим КОПИЛЕНКО
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В  В  ожен, кому довелося по

бувати в столиці народ
но? Польщі Варшаві, певне, милу
вався її широкими вулицями, об
садженими деревами, просторою 
площею коло Палацу культури 
і науки, висотними будинками на 
Всхудній стяні, Старим Мястом,—  
з такою зворушливою любов'ю  
відтвореним польськими архітек
торами у повній відповідності до 
історії. Напевне, не знайдеться 
людини, яка б не замилувалася 
красою піднятої з попелу і руїн 
польської столиці. І ніхто не зали
шиться байдужим, коли побачить 
на стінах багатьох зведених нано
во будинків мармурові дошки із 
написами: «Тут гітлерівці розстрі
ляли... 10, ЗО, 100... поляків».

Відвідувати Варшаву треба не 
один, а багато разів, через більш- 
менш довгі проміжки часу. Тоді 
особливо виразно постає перед 
очима картина героїчної праці ти
сяч польських будівельників, що 
роблять своє місто все кращим.

У пам'яті збереглися картини 
першої термінової відбудови всьо
го того, що можна було тут так- 
сяк пристосувати для житла чи 
для установ. Навіть сьогодні один 
із 25 варшавських театрів містить
ся в напівзруйнованому приміщен
ні, де зберігся лише перший по
верх —  і що ж ви гадаєте? —  
вистави йдуть з повним успіхом!

Та це —  виняток. Якщо не за
ходити на подвір'я, то на вулицях 
Варшави мало побачиш невідбу- 
дованих споруд. Хіба що в зга
даному Старому Мясті височить 
залишок стіни зруйнованого па
лацу —  на згадку наступним по
колінням. Старовинні будинки в 
цих кварталах нині обладнано всі
ма досягненнями сучасної кому
нальної техніки —  центральним 
опаленням, ліфтами, газом, сміт
тєпроводами тощо.

Варшава була зруйнована, як 
відомо, на 90 процентів. Те, чого 
не зачепили німецькі авіабомби 
1939 року й фашистська артиле
рія в 1944 році, те довершили за
гони гітлерівських паліїв, що пе
дантично, будинок за будинком, 
вулиця за вулицею, піддавали 
вогню всі варшавські квартали. 
Такий був наказ Гітлера: тікаючи, 
залишити від польської столиці 
саме лише «географічне поняття».
І ще сьогодні в глибині багатьох 
дворів можна побачити руїни, 
прикриті зовні новими багатопо
верховими спорудами.

Згадані меморіальні дошки ді
ти прикрашають живими квітами. 
За кожним з цих меморіалів по
стійно наглядають учні найближ
чої школи або колектив підприєм- 
ства-сусіда.

На стінах вцілілих будинків і

щлсти
ТОБІ,
в/ ір іім в о !

Суцільні руїни — таким був район Старого Мяста 
у 1945 році.

Сьогодні цей район відбудовано точно в такому 
вигляді, який він мав перед війною,



Всхудна стяна, допіру зве
дена. складається з кількох 
багатоповерхових будинків і 
великих магазинів між ни
ми. Вона є однією із сторін 
великої площі, яка приля
гає до Палацу культури і 
науки. Повз неї проходить 
частина Маршалковської ву

лиці.

досі збереглися сліди фашист
ських куль. Меморіальні дошки 
нагадують не лише дорослим, а й 
молоді про те лихо, яке спіткало 
колись Варшаву, і застерігають, 
щоб таке знову не повторилося.

У дні визволення в Варшаві бу
ло тільки 140 тисяч жителів. За 
першими планами її реконструкції, 
із польської столиці мали ство
рити супермісто на два з лишком 
мільйони населення. Час вніс ко
рективи у ці плани, й сьогодні

Одне з найкращих місць но
вої Варшави — відбудова
ний оперний театр. Перед 
ним, як символ героїчного 
міста-борця — скульптурна 
фігура Ніке Варшавської — 

жінки з мечем.
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«Плац Тшех Кшижи» відбу. 
довано в перші повоєнні ро
ки, і молодше покоління на
віть не знає сьогодні, який 
жахливий вигляд мали його 

руїни.

Варшава розбудовується для на
селення близько півтора мільйона 
чоловік. Архітектори Варшави до
бре розуміють, що ще багато тре
ба зробити, аби польська столиця 
досягла рівня деяких європей
ських —  зауважимо собі: зовсім 
непошкоджених війною —  міст.

Поряд із будівництвом загаль
номіського центру продовжувати
меться, а в деяких районах роз
почнеться наново будівництво пе
риферійних центрів —  з тим, щоб 
населенню не треба було їздити 
за покупками на Маршалковську 
вулицю або на Алеї Єрусалимські.

Крім жител, крамниць, побуто
вих закладів зводитимуться теат
ри, палаци культури, кінотеатри. 
Ті близько півтора мільйона жи
телів, які має нараховувати Вар
шава у 1975 році, мешкатимуть у 
зручних умовах і задовольняти
муть всі свої потреби —  побуто
ві, купівельні, культурні тощо.

Велика увага приділятиметься й 
зовнішньому виглядові Варшави. І 
вже тепер можна розрізнити риси 
того нового, прийдешнього міста. 
Центром його, очевидно, зали
шиться саме отой величезний 
майдан, на якому стоїть варіант 
московських висотних будинків, 
подарований радянським народом 
своїм польським братам —  Палац 
культури і науки з кількома те
атрами й музеями, кінозалами й 
аудиторіями. Цей центр на розі 
славетних Маршалковської вулиці 
та Алей Єрусалимських тепер 
прикрашений кількома сучасними 
—  з бетону, алюмінію, скла —  ви
сотними спорудами поверхів на 
двадцять п'ять, а то й більше.

У  цих будинках розміщено жит
ла, установи, магазини, а в круг
лій невисокій башті —  центральну 
ощадну касу.

До речі, про заощадження. Від 
варшав'ян ви можете почути: «Ми 
вже відкрили нашому новонаро
дженому Яцекові рахунок на па
йову квартиру!» «Як квартиру? —  
спитаєте ви, —  він же ще в колис
ці лежить, а ви вже готуєте йому 
дві кімнати з кухнею, ліфтом і 
сміттєпроводом!» На те вам пояс
нять: у Варшаві багато хто з бать
ків після народження дитини від
криває на неї пайовий житлобуд- 
копівський рахунок. Внесок —  сто 
злотих на місяць —  сума невели
ка, а там, дивись, підріс той Яцек, 
став Яном, і йому вже готова ок
рема квартира!

На варшавських вулицях чима
ло автомобілів. Рух тут дуже

Маршалковська вулиця 
вночі.



Міський транспорт польської столиці 
пість варшав'ян.

жвавий. І тим приємніше спосте
рігати, як натовпи перехожих (у 
Варшаві поки що нема підземних 
переходів) стоять непорушно, 
вдивляючися в сигнали світлофо
ра, і ступають на брук лише тоді, 
коли запалиться зелене світло.

У чому секрет такої дисциплі
нованості?

Подивіться на варшавські світ
лофори. Вони влаштовані окремо 
для автомобілів і окремо для пі
шоходів. Коли перехожий бачить 
на протилежному боці вулиці світ
лове табло великого розміру й на 
ньому напис: «Стій» або «Йди», 
то він таки зупиниться або шви
денько піде. А  на звичайний не
величкий автомобільний світло-

теж гор-

фор багато хто і подивитися не 
здогадається. Те саме стосується 
й «зебр» та написів на вулицях, 
викладених кольоровими плитка
ми чи асфальтом, а не намальо
ваних фарбою, яку через корот
кий проміжок часу треба піднов
лювати. «Подивися праворуч», 
«Подивися ліворуч» —  такі напи
си дисциплінують пішоходів.

На вулицях Варшави, особливо 
зранку, ви побачите людей у яс
но-червоних або жовтогарячих 
жилетах поверх робочого ватника.

Це —  двірники, прибиральники, 
словом, представники всіх профе
сій, хто працює на вулиці. Ці жи
лети надягаються для власної 
безпеки —  шоферові, водієві 
трамвая, тролейбуса, автобуса ми
моволі впадуть в очі яскраві пля
ми, і він буде обережніший.

Вулиці польської столиці при
крашені павільйонами «Руху». 
«Рух» —  це щось на зразок на
шого агентства «Союздрук», тіль
ки в його кіосках, пофарбованих 
в червоний колір, продають, крім 
газет і журналів, ще й парфюме
рію та дрібну галантерею. Тут же 
продають квитки на тролейбуси й 
трамваї.

На вулицях Варшави ви побачи
те силу-силенну афіш кінотеатрів. 
Серед них два —  «Вєдза» («Знан
ня») і «Байка» («Казка») —  це так 
звані «кіно добрих фільмів». Це 
не означає, що в інших кінотеат
рах показують лише погані філь
ми. Просто у «Вєдзі» та «Байці» 
демонструють кінокласику або 
кращі з фільмів останнього року 
—  повторним екраном. Тут мож
на побачити й перші фільми німої 
кінематографії, й шедеври Ейзен- 
штейна, і раннього Чапліна, і 
Гріфітсову «Нетерпимість» тощо.

Приємно бувати у Варшаві, де 
кожен перехожий, довідавшися, 
що зустрів гостя з Радянського 
Союзу, всміхнеться, розпитає, як 
у нас життя, покаже потрібну ву
лицю, ще й доведе до неї, коли 
треба. Приємно бачити, як розли
ваються масиви нових кварталів, 
як місто збагачується новими під
приємствами та культурними зак
ладами. Так виглядають в упо
вільненій зйомці розпукувані кві
ти —  коли пелюстки розпуска
ються на очах і бутон перетво
рюється на пишну троянду. Отак 
і Варшава розквітає й розпрям
ляється, кращає на очах. Щастя й 
миру тобі, столице братнього на
роду!

Фрагмент майбутньої Варшави — «слимак» біля 
мосту Понятовського, який має розв’язати проб- 
neMv вуличного руху на одній із найбільш пожвав

лених ділянок міста.



Каол Лібкнехт і Роза Люксембург.

ЖИТТЯ П О Л У М ’ЯНЕ
«Спартака повалено!» 

Тихше, ви там. Ми нікуди не 
тікали, ми не розбиті. Хай 
вони навіть наважаться за
кувати нас у кайдани — ми 
все одно тут, ми залиши
мось тут. І перемога буде за 
нами.

Громовий гуркіт бурі, що 
знялася, — економічного 
краху — пробудить числен
них поснулих пролетарів, як 
сурми страшного суду, і за
гиблі бійці встануть і по
кличуть клятих ворогів до 
відповідальності. Сьогодні 
це — лише підземний гуркіт, 
але завтра буде виверження 
вулкана, який поховає вас

усіх у розжареному попелі й 
потоках лави...

Бо Спартак уособлює по
лум’я і дух, серце і душу, во
лю і дію пролетарської ре
волюції. Спартак уособлює 
все горе і всю жагу щастя, 
всю бойову рішучість класо
во свідомого пролетаріату. 
Бо Спартак — це соціалізм 
і світова революція...

Може, нас не буде серед 
живих, коли пощастить до
сягти мети, та однаково — 
житиме наша програма: во
на стане панівною в світі 
визволеного людства. Всупе
реч всьому!»

Ці мужні, сповнені істо

ричного оптимізму слова бу
ли надруковані п’ятдесят ро
ків тому — 15 січня 1919 ро
ку в газеті «Роте Фане». їх 
написав Карл Лібкнехт, ре
дактор газети, один із зас
новників «Союзу Спартака» 
— ядра майбутньої Комуні
стичної партії Німеччини. Зі 
шпальт «Роте Фане» гримів 
живий голос керівника ні
мецького революційного про
летаріату, голос, який так 
часто лунав на всю країну, 
на весь світ в роки першої 
імперіалістичної війни і в дні 
листопадової революції 1918 
року. Але вранці 16 січня 
весь Берлін, всю Німеччину
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облетіла страшна звістка: 
Карла Лібкнехта вбито, вби
то разом з Червоною Ро
зою, як називали робітники 
полум’яну революціонерку 
Розу Люксембург. Через чо
тири дні було знайдено труп 
Лібкнехта. А через десять 
днів тисячі трудящих про
воджали в останню путь сво
їх товаришів, своїх політич
них керівників. Над натов
пом пливла труна з тілом 
Карла Лібкнехта, поряд з 
нею несли великий портрет 
його соратниці і друга — 
Червоної Рози. Тіло вбитої 
революціонерки було знай
дене лише через чотири мі
сяці в Ландверському ка
налі.

Похорон перетворився на 
революційну демонстрацію. 
Трудящі Німеччини вимага
ли від уряду покарати під
лих вбивців, негайно роз
слідувати п р 11 ч и и и загибелі 
Лібкнехта і Люксембург.

Уряд соціал-демократа 
Еберта, той уряд, який при
йшов до влади внаслідок по
валення вільгельмівської мо
нархії і революції 9 листо
пада, робив усе, щоб по
класти край пролетарському 
рухові, революційній бороть
бі народу. «Союз Спартака» 
ненавиділа не тільки панівна 
верхівка, рурські магнати 
промисловості і прусські по
міщики, не тільки вірнопід
дані буржуа, озвірілі від 
страху за свою влас
ність, але й соціал-зрад- 
ники, на яких пере
творилися всі ці еберти, 
шейдемани, носке, що стояли 
тоді на чолі так званого «со- 
ціал-демократичиого» • уря
ду. І цей уряд віддавав сол
датам накази стріляти в ре
волюційних робітників. Як 
писав Карл Лібкнехт: «У
червні 1848 року і в травні 
1871 французькій буржуа
зії довелось вербувати катів 
у власних лавах. А німець
кій буржуазії нема чого тур
буватися: мерзенну, брудну, 
криваву, боягузливу справу 
чинять за неї «соціал-демо
крати», її Кавеньяк, її Га-

Контрреволюційний заклик до 
вбивства керівників «групи 
Спартака».

ліфе — це Носке, даруйте 
на слові, — «німецький ро
бітник».

Після запеклих січневих 
вуличних боїв, спартаківці 
змушені були відступити. 
Саме в цей час міністр внут
рішніх справ Густав Носке, 
який очолив білогвардійсь
кий корпус, введений у Бер
лін для придушення револю
ційних робітників' віддав на
каз за всяку ціну схопити 
керівників новоствореної Ко
муністичної партії.

Лібкнехт і Люксембург з 
10 січня були на нелегаль
ному становищі. Вони пере
ховувалися в квартирах то
варишів, ні на хвилину не 
припиняючи своєї політичної 
діяльності.

Десятки шпигів нишпори
ли по місту. Носке наказав 
підслухувати всі телефонні 
розмови, сподіваючись у та
кий спосіб дізнатися про 
місце перебування Лібкнех
та і Люксембург. На мурах 
домів з ’явилися контррево
люційні відозви, в яких не
відомі особи, що підписува
лися «Фронтовики», закли
кали вбити вождів «Союзу 
Спартака». Величезні чорні 
літери кричали: «Вбийте
Лібкнехта!»

Ввечері 15 січня група 
озброєних військових і двоє 
цивільних увірвалися до по
мешкання адвоката Маркус- 
сона на Маннгеймерштр'ас- 
се, 43, де в цей час перебу
вали Карл Лібкнехт і Роза 
Люксембург. Третім у при
міщенні був член ЦК ком
партії Вільгельм Пік. Того 
дня Лібкнехт працював над 
черговим номером «Роте Фа
не», до нього приходили то
вариші, щоб порадитися, об
говорити події. Люксембург 
вперше за останні дні доз
волила собі трохи відпочи
ти. Після тривалого перебу
вання в ув’язненні здоров’я 
її було підірване, давалося 
взнаки й величезне нервове 
напруження останніх місяців 
і днів. Вона була хвора, але

Місце в Тіргартені, де був убитий Лібкнехт.
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Вільгельм Лібкнехт.

ніхто не чув від Червоної 
Рози жодного слова скарги. 
Вона саме спала у віддале
ній кімнаті, коли біля две
рей задзвонили.

Озброєні люди, які вдер
лися до квартири, схопили 
Лібкнехта і П\ка, а потім 
кинулися шукати Розу. Бру
тально викручуючи руки, по
тягли всіх на вулицю до ма
шин. Заарештованих привез
ли до готелю «Еден», пере
твореного на штаб контрре
волюційної гвардійської ди
візії. Розпочався допит. Він 
був формальністю. Віль
гельм Пік ще у вестибюлі 
готелю, де його певний час 
тримали, чув, як хтось з офі
церів сказав, що заарешто
вані не вийдуть з «Едену» 
живими. Потім його теж по
вели нагору й поставили в 
коридорі обличчям до стіни. 
Звідкись лунали важкі кро
ки, брутальна лайка. Пік 
зрозумів, що це виводять 
Лібкнехта. А потім почувся 
сповнений, муки й болю жі
ночий крик. Крик обірвався. 
Це якийсь солдафон за на
казом свого начальника 
кілька разів ударив Розу 
Люксембург прикладом. Во
на втратила свідомість. її 
кинули в машину. Машина, 
де був Лібкнехт, вирушила.

Ми ніколи не дізнаємось, 
про що думав Карл Лібк

нехт в ті останні хвилини, 
коли автомобіль зупинився 
на одній з алей Тіргартена 
і йому наказали вийти. Ка
жуть, що перед лицем смер
ті людина згадує ціле своє 
життя. А йому було що зга
дати. Він прожив прекрас
не, мужнє й самовіддане 
життя революціонера. Жит
тя людини, що ніколи не 
схиляда голови перед труд
нощами й сміливо йшла на
зустріч небезпеці й випробу
ванням, яких чимало випало 
на його долю. Мужності і 
непримиренності вчив його 
батько — видатний діяч ро
бітничого руху Німеччини, 
великий друг Маркса і Ен
гельса — Вільгельм Лібк
нехт.

Через кілька днів після 
народження Карла, влітку 
1871 року, його батько ра
зом із своїм другом Авгус
том Бебелем став перед кай
зерівським судом. їх звину
вачували у «державній зра
ді» за те, що вони, депута
ти рейхстагу, виступали про
ти антинародної, загарб
ницької франко-прусської 
війни «як соціал-республі- 
канці і члени міжнародно
го робітничого товариства, 
яке бореться проти всіх гно
бителів, незалежно від їх
ньої національності, і об’єд
нує всіх гноблених в єдиний 
великий братерський союз» 
(З промови В. Лібкнехта).

Через 43 роки депутат 
рейхстагу від соціал-демо- 
кратичної партії Німеччини 
Карл Лібкнехт повторить 
цей акт громадянської муж
ності. Один з-поміж сотень 
депутатів він голосуватиме 
проти кредитів на ведення 
імперіалістичної війни. Як 
писав про це Вільгельм 
Пік: «Одна людина промов
ляла від імені мільйонів на
шого народу. Серед трудя
щих цілої країни позиція 
Лібкнехта викликала най
більшу симпатію. Та шовіні
стичний табір зустрів її ура* 
ганиим вогнем лайки й по
гроз. Не менш значущим був

Карл Лібкнехт у 1912 р.

вплив виступів Лібкнехта 
за кордоном».

Про ставлення до Лібк
нехта з боку всіх прогресив
них людей світу яскраво пи-

Солдат К. Лібккехт по дорозі 
в рейхстаг (1915 р.).
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сав великий французький 
письменник Анрі Барбюс у 
книзі «Вогонь» (1916). Ге
рой цього твору капрал Бер
тран, звертаючись до авто- 
ра-оповідача, каже:

«— Майбутнє! Якими очи
ма ті, що житимуть після 
нас... дивитимуться на цю 
різанину й ці подвиги, про 
які навіть ми самі, що їх ро
бимо, не знаємо, з чим по
рівняти їх — з діяннями ге
роїв Плутарха й Корнеля чи 
з вчинками апашів!

— А проте, — каже далі 
Бертран, — глянь-но! Таки 
є одна людина, що піднес
лась над війною і завжди 
сіятиме красою й величчю 
своєї відваги...

Я слухав, спираючись на 
ціпок і схилившись до Бер
трана, вбираючи в себе кож
не його слово, що зривалось 
серед німотної тиші при
смерку з його майже зав
жди мовчазних уст. Ясним 
голосом він гукнув:

— Лібкнехт!»
Ця сцена, яка відбуваєть

ся у французьких окопах, 
свідчить про те, що ім’я 
Карла Лібкнехта в роки 
першої світової війни було 
символом солідарності наро
дів, які прагнули покласти 
край братовбивчій бойні.

З юнацьких років Карл 
твердо визначив свій жит
тєвий шлях. Він став членом 
соціал-демократичної партії, 
щоб в її лавах боротися про
ти кайзерівської монархії, з 
її мілітаризмом і шовініз
мом, проти капіталістів, за 
краще майбутнє свого наро
ду і всього людства.

Він здобув юридичну ос
віту, щоб краще захищати 
інтереси трудящих від не
справедливості сліпої Фе- 
міди — класового суду. Вже 
в перші роки нового століт- 
.тя Лібкнехт виступав як ад
вокат на багатьох політич
них процесах, зокрема на 
процесі російських соціал- 
демократів, звинувачених 
вільгельмівським судом у 
нелегальному перевезенні з 
Пруссії до Росії революцій

ної літератури. В своїй про
мові Лібкнехт таврував ца
рат і викривав зв’язки між 
кайзерівською і царською 
таємними поліціями.

В 1905 році Лібкнехт пал
ко вітав першу російську ре
волюцію. Він не раз закли
кав у своїх промовах і стат
тях запозичувати досвід ре
волюції 1905 року. В той час 
Лібкнехт вів величезну ро
боту серед німецької молоді, 
був її ідейним керівником. 
На шпальтах прогресивних 
газет і часописів, з трибун 
зборів, конференцій, з ’їздів, 
а згодом прусського ланд
тагу і німецького рейхстагу, 
депутатом яких його обира
ли, Карл Лібкнехт невтомно 
і наполегливо пропагував 
соціалістичні ідеї, виступав 
проти підготовки агресивної 
війни. Він розкривав міжна
родні зв’язки гарматних 
фабрикантів, які наживали
ся на гонці озброєнь, розпо
відав правду про великі кон
церни Круппа, Гугенберга 
та інших, які штовхали ні
мецький народ у безодню 
воєнних авантюр. Наводячи 
бездоганні з юридичної точ
ки зору докази, він звинува
чував Круппа в найбрудні- 
ших махінаціях. І хоч 
Круппа, певна річ, не пока
рали, але світова громадсь
кість дізналася про закуліс
ні справи паліїв війни.

«Вітчизна в небезпеці. Але 
загрожує їй не зовнішній 
ворог, а внутрішній, і на
самперед міжнародний вій
ськово-промисловий капі
тал», — з такими словами 
звертався Карл Лібкнехт до 
всіх народів світу в своїй 
промові в рейхстагу в квіт
ні 1913 року. Стенограми де
путатських промов Лібкнех
та сповнені величезної сили 
і справжнього драматизму. 
Коли на трибуні з ’являвся 
цей гарний чоловік з відкри
тим енергійним обличчям, 
зал ніколи не залишався 
байдужим. У звітах про ви
ступи Лібкнехта ми весь час 
зустрічаємо такі примітки: 
«Вигуки на лавах соціал-де

мократів: «Слухайте, слу
хайте!» Вигуки правих. По
жвавлення праворуч, вигу
ки: «Ні! Ні!» Хвилювання. 
Тривале хвилювання право
руч, вигуки правих: «Про
тестуємо!» Вигуки соціал- 
демократів: «Браво!» Го
лосний сміх і т. д.

Ще до початку світової 
війни німецька реакція ви
несла Лібкнехту смертний 
вирок. Вільгельмівський 
уряд багато разів обвинува
чував Карла Лібкнехта в 
підготовці чи здійсненні ак
ту державної зради. Після 
судової розправи в 1907 ро
ці його майже на два роки 
ув’язнили. Але це тільки 
збільшило популярність на
родного трибуна: через 16
днів після звільнення його 
обрали депутатом пруссько
го ландтагу.

Коли почалася імперіалі
стична війна, депутата Лібк
нехта мобілізували у діючу 
армію. Вороги сподівалися, 
що на фронті їм легше буде 
розправитися з ним. В сол
датському мундирі Лібкнехт 
акуратно з ’являвся на засі
дання рейхстагу і продов
жував свою боротьбу проти 
війни. Йому не давали ви
ступати, всіма засобами за
туляли рота, нарешті, по
збавили права депутатської 
недоторканності і кинули у 
в’язницю. Перший вирок — 
два роки — був опротесто
ваний як надто легкий, ім
перський суд додав до них 
ще два. З тюрми Лібкнехт 
намагався підтримувати 
зв’язок з товаришами, сте
жити за політичними подія
ми. Його листи до друзів, до 
дружини і дітей свідчать 
про те, що він ні на хвилину 
не втрачав мужності і віри. 
Карл Лібкнехт не був пое
том. Але під час ув’язнення 
в тюрмі Люкау (1916—1918) 
свої думки і почуття він на
магався висловити у вір
шах. І хоч за своєю фор
мою ці поезії далекі від до
сконалості, кожного, хто їх 
читає, вражає непереможна 
воля до життя, до боротьби,
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віра в перемогу справедли
вої справи, якій Лібкнехт 
присвятив усі свої думи і 
сили. Ось два з цих віршів:

З ТЮРМИ ЛЮКАУ
Ви відібрали в мене землю, небо 

вам не відняти. 
Хай це тільки смужка вузька 
Крізь грати, крізь прути залізні, 
Вона чуття окрилює мої 
Свободою. І я тепер вільніший, 
Ніж ви були коли-небудь в житті, 
Ви, що мене хотіли б задушити 
Кайданами важкими у в’язниці.

Грудень 1916

ПЕРЕКОНАНІСТЬ
Хоч можуть нас зламати.
Зігнуть не можна нас,
Ми знов з землі повстанем,
Поки ще день не згас.

І всупереч поразкам 
Йдемо у бій новий.
Зростають наші лави 
І наш удар міцний.

Нехай вогонь придушать,
Всіх іскор не вгасить,
До неба на світанку 
Знов полум'я злетить.

Нехай мета^ висока 
Далека ще від нас,
Ми вірим зірці нашій,
Він прийде — волі час.

Сьогодні день зрадливий —
Та завтра — вірне нам.
Зів'ялий квіт надії 
Розквітне знову там.

Всім станемо з нічого —
Веде нас правий гнів,
Ми сміємося з влади 
І пихи ворогів.

Розіб’єм їх у піну,
Мов скеля кам’яна.
Он вже земля жаданна 
З туману вирина.

Тих сил, щоб нас здолали,
На світі цім нема,
Нема такої муки,
Кайданів чи ярма.

Осінь 191ft

В той час коли Карл Ліб
кнехт сидів у в’язниці Лю- 
кау, в іншій німецькій тюр
мі перебувала Роза Люксем
бург. В долі обох революці
онерів було багато спіль
ного. Навіть те, що Роза, 
як і Карл, народилася в 
рік Паризької Комуни. Тіль
ки місцем її народження бу

ло польське місто Замосць, 
і перші десятиліття свого 
життя вона провела на поль
ській землі. Ще зовсім мо
лодою дівчиною, по закін
ченні варшавської гімназії, 
Роза вступила на шлях ре
волюційної боротьби. їй бу
ло 22 роки, коли вона ра
зом з іншими товаришами 
заснувала соціал-демокра- 
тичну партію Польщі.

Змушена емігрувати, вона 
закінчує в Цюріху універ
ситет, де пише дисертацію 
про промисловий розвиток 
Польщі.

З 1897 р. Роза жила в Ні
меччині, підтримуючи тісні 
зв’язки з польською соціал- 
демократією і одночасно бе
ручи активну участь в полі
тичній діяльності німецьких 
товаришів.

Роза Люксембург була 
автором багатьох серйозних 
марксистських науково-тео
ретичних праць. Хоч не все 
в її творчому доробку було 
однаково вірне і цінне, вона 
багато зробила не лише як 
практик, але \ як теоретик 
боротьби пролетаріату. 
В. І. Ленін, який добре знав 
Розу Люксембург, не раз 
піддавав гострій критиці де
які її помилкові погляди, 
але, оцінюючи її діяльність 
в цілому, називав Люксем
бург «великою комуніст
кою». З самого початку пер
шої світової війни Червона 
Роза виступає проти зради 
правих соціал-демократів. 
Вона докладає багато зу
силь, щоб згуртувати ліве 
крило партії. Разом з Кар
лом Лібкнехтом і Кларою 
Цеткін Роза Люксембург 
засновує «групу Спартака», 
яка потім перетворюється на 
«Союз Спартака». В берез
ні 1915 року кайзерівський 
уряд кидає революціонерку 
до в’язниці. Але і там вона 
продовжує активно працю
вати — пише брошуру «Кри
за соціал-демократії» і та
ємно передає її на волю. Ця 
брошура виходить під псев
донімом Юніус. В. І. Ле
нін вітав появу в імперіалі-

Роза Люксембург.

стичній Німеччині роботи 
Юніуса, хоч і критикував 
деякі помилкові погляди 
автора.

З в'язниці Роза Люксем
бург підтримує постійний 
зв'язок з товаришами і од
нодумцями, близькими дру
зями. Відомі її листи до Ма- 
тільди Вурм, Клари Цеткін, 
Ганса Діфенбаха, дружини 
Карла Лібкнехта — Софії, 
Луїзи Каутської та інших. 
Коли читаєш ці листи, важ
ко уявити собі, що їх писа
ла ув'язнена, немолода, хво
ра жінка — стільки в цих 
листах життєлюбності, при
страсті, стільки дотепності, 
веселої іронії.

Роза Люксембург могла б 
стати видатним літературо
знавцем чи мистецтвознав
цем. Щедро розсипані в її 
листах оцінки окремих ху
дожніх творів надзвичайно 
влучні і навіть у наш час не 
втрачають свіжості. Вона 
добре зналася на музиці, 
мала гарний голос і охоче 
співала, чудово малювала. 
Але найбільшою її при
страстю була художня літе
ратура. Знаючи кілька мов, 
Люксембург читала числен
ні нові твори в оригіналі.
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Карл Лібкнехт промовляє з імпровізованої 
трибуни на Унтер-ден-Лінден 4 січня 1919 р.

Книжки сучасних французь
ких, німецьких, польських 
письменників завжди викли
кали її інтерес. Вона захоп
лювалася творами письмен- 
ників-реалістів XIX століття, 
зокрема Стендаля. Знаходи
ла високу духовну радість в 
читанні поезії Гете.

Але найбільше любила 
Роза Люксембург російську 
літературу. їй вона присвя
тила кілька статей, що й до 
наших днів зберегли своє 
значення, як твори маркси
стської літературознавчої 
думки. Особливо цікава її 
велика стаття «Душа росій
ської літератури». В ній по

дано загальну оцінку росій
ської літератури минулого 
століття і розглянуто твор
чість В. Г. Короленка як яс
кравий приклад громадсько
го служіння письменника 
своєму народові. В статті ав
торка підкреслювала: «Ха
рактерна особливість ро
сійської літератури, яка так 
швидко розцвіла, полягає в 
тому, що вона виникла з 
опозиції до існуючого режи
му, з духу боротьби. Особ
ливість . ця помітна в ній 
протягом всього XIX століт
тя. Саме вона пояснює ба
гатство і глибину духовного 
змісту, досконалість і оригі

нальність художньої форми, 
але передусім — творчу і 
активну силу її соціального 
впливу.

Російська література на
віть під владою царизму пе
ретворилася на таку силу 
суспільного життя, якою лі
тература не була ніколи, в 
жодній країні, в жодну епо
ху».

В статтях, присвячених 
Л. Толстому, Г. Успенсько
му, Люксембург теж розви
вала свою тезу про актив
ний гуманізм російської лі
тератури, про те, що «без 
величі індивідуальності й 
світогляду нема великого 
мистецтва». Літературознав
чі праці Р. Люксембург, її 
листування дають великий 
матеріал для розуміння ба
гатого внутрішнього світу 
видатної діячки революцій
ного руху, її світлої, людя
ної вдачі, сміливого розуму.

Люксембург пробула у 
в’язниці майже три роки. 
Для людини-борця, людини 
з полум’яним серцем пере
бування в одиночній камері 
було, мабуть, нестерпне. На 
кілька місяців її випустили. 
Але навіть знаючи, що на 
неї чекає, Червона Роза 
присвятила ті кілька місяців 
волі бурхливій антивоєнній 
діяльності. Вона їздила по 
містах Німеччини, організо
вувала демонстрації, висту
пала з Лібкнехтом перед ти
сячами людей, запалюючи їх 
своєю вірою в перемогу на
роду.

7 жовтня 1918 року В. І. 
Ленін надіслав членам «гру
пи Спартака» вітального 
листа. А наприкінці того мі
сяця німецький уряд під 
тиском громадської думки 
змушений був нарешті звіль
нити організаторів групи з 
ув’язнення. Карл Лібкнехт 
зразу ж включається в ак
тивну підготовку до зброй
ного повстання проти мо
нархії. В листівці від 8 ли
стопада спартаківці закли
кають робітників і сол
датів скинути кайзера і
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встановити владу робітничо- 
солдатських рад. 9 листо
пада — революція в Німеч
чині. В цей день Карл Лібк- 
нехт з балкона палацу з 
Берліні проголосив соціа
лістичну республіку. Того ж 
дня вийшов перший номер / 
«Роте Фане», редакцію га
зети очолили Лібкнехт і 
Люксембург. Вони заклика
ли довести справу революції 
до кінця, викривали зраду 
пр авих соці ал-демокр атів.
Ці виступи знаходили пал
кий відгук в серцях мас. 
Між ЗО грудня 1918 і 1 січ
ня 1919 року відбувався 
з ’їзд лівих соціал-демокра
тів, членів «Союзу Спарта
ка», на якому проголошує
ться створення Комуністич
ної партії Німеччини. Карл 
Лібкнехт і Роза Люксембург 
були обрані на <й'зді Д° 
складу ЦК партії.

Востаннє Лібкнехт висту
пив прилюдно 4 січня в 
Берліні, на Унтер-ден-Лін- 
ден. 6-го почалося спровоко
ване правими збройне пов
стання робітників столиці. 
Лібкнехт і Люксембург вва
жали його несвоєчасним, не- 
підготовленим, але вони не 
могли залишатися осторонь 
і діяли разом з повсталими.

Носке ввів у Берлін контр
революційні війська, гвар
дію, кінноту. Повстання бу
ло придушено.

А далі... Далі арешт, го
тель «Еден», знущання й 
тортури. Раптова зупинка 
машини, в якій везли Карла 
Лібкнехта, у віддаленій 
алеї Тіргартена. Голі, чорні 
віти дерев у сірих сутінках. 
Цинічний регіт катів: «Ви
ходьте, шина спустила!» І 
два постріли в спину. Кати 
називали це «вбивство при 
спробі втекти». Але в остан
ню мить революціонер обер
нувся до них обличчям, і 
третя куля влучила в груди. 
Тіло Лібкнехта офіцери- 
вбивці залишили в прий
мальній «швидкої допомо
ги» — мовляв, знайшли труп 
якогось невідомого. Коли 
перша машина повернулася 
до готелю «Еден», звідти 
від'їхала друга.

Роза Люксембург лежала 
на підлозі. Непритомна чи 
мертва? По дорозі ще один 
удар рукояткою револьвера 
по голові, а потім постріл 
впритул. Тіло скинули у хо
лодні води Ландверського 
каналу.

Обурення німецького на
роду примусило уряд Ебер-

та розпочати розслідування 
вбивства. Німецький уряд 
робив усе, аби приховати 
від громадськості злочин ре
акції. Після ганебної коме
дії процесу було покарано 
— до того ж сміховинно 
легко — лише одного з під
судних — солдата Рунге, то
го, що бив обох комуністів 
прикладом.

Але тепер відомі імена 
всіх катів — від організато
рів до виконавців, від міні
стра Носке, керівника «ан
тибільшовицької ліги»
Штадтлера, начальника шта
бу білогвардійської дивізії 
Пабста до обер-лейтенанта 
Фогеля, який стріляв у не
рухоме тіло Рози Люксем
бург, або лейтенанта Круля, 
що вдарив її в машині і 
зняв з руки вбитої золотий 
годинник.

Історія записує на своїх 
скрижалях імена героїв і 
імена злочинців. Але в на
родній пам'яті живуть лише 
імена тих, хто боровся за 
щастя людей, невтомно і 
мужньо, безкорисливо і без
страшно, як комуністи Карл 
Лібкнехт і Роза Люксем
бург.

К. ШАХОВА.
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КОНТУРИ ДИНАРСЬКІ
Як тільки погляд свій звертаю на Захід, з-поміж мозаїки орогенів митецьких у 

спектрі моєму —  контури динарські: «Гірський вінець» Петара Нєгоша і «Червона 
пісня» Блажо Щепановича, «Амфора на вітрі» Радоні Вешовича і «Невпокорені стро
фи» Радована Зоговича —  од Повчена до Бресло —  самоцвіти Чорногорії. Од Триглава 
до Трьох Сестриць —  «Чорна олива» Весни Парун, «Чорна Гора» Віри Обренович-Де- 
лібашич, «Зелений витязь» Десанки Максимович —  перлини Ядрану голубого.

А  над ними відчайдушними віадуками «Міст» Андрича, «Транзит» Сарайлича, «Сонце» 
Николича, «Кам'яна колисанка» Раїчковича, сорокатомні бескиди Крлежі.

Щ е од «Хорватського бога Марса» (1921), інвективи неабиякої художності, до рет
роспекції «Глембаєвих» Мирослав Крлежа завше в шерез: першопрохідників епохи. 
І «Легендою» (1913) —  провісницею великої драматургії, і «Голгофою» (1922), 
і «Аратеєм» драматург відкрив цілий світ характерів. А  своїми «Трьома сим
фоніями» (1917) та «Баладами Петриці Керемпуха», по-філософськи глибинними і екс- 
пресійно пружними, поет підніс хорватську лірику до світової. Це воістину гранітний 
шквал поезії, прози, драматургії, публіцистики, могутність якого, подібно до нашого 
титанічного Каменяра, детонує творчі покоління сучасності.

І мені чується в глибині каньйонів, ніби клекіт загубленої Тари, мелодія Віри Обре- 
нович-Делібашич в її тритомній пісні в прозі —  «Від колиски до Сутєски» про народ
ного ватажка Саву Ковачевича.

І полонять мене поезії моїх друзів-ровесників: опромінені ліризмом сміливі пошуг 
ки Ізета Сарайлича, і одухотворена сповідь чистоти людської в поезії Стевана Раїчко
вича, музика його живих анафор та високі переклади шекспірових сонетів, і густа 
спонтанність художньої тканини поміркованого Радоні Вешовича, і композиційні но
вації та образний синтез, подібно до аполлінерівського політематизму, Милана Нико
лича, хоч у кожного з них —  національний дух Якшича, мова Караджича, снага Крань- 
чевича.

І огортає мене шумадійською веретою «Відкрита панорама» Десанки Максимович, 
оснажуючи «Пахощами землі» (1955) та мудрою «Поезією в прозі», справді з тагорів- 
ським проникненням в глибини єства людського.

Коли ж перегортаю останню сторінку Десанчиного «Прошу помилування» (1964) і в 
київській нічній тиші нахромлююсь на віршовані леза Радована Зоговича, над голо
вою знову закипає груднево-біла белградська ніч 1966 року... Несамовитий, безкомпро
місний Зогович! Може, один з найвидатніших поетів слов'янщини, чиї «Полум’яні го
луби» (1937) знищувала ще буржуазна Югославія, митець, що успадкував девіз Дела
круа, ставши самим собою, —  іде поруч і читає мені Нєгоша... Замовкає бульвар Ре
волюції, німіє Теразіє і Лола Рибара, чеканячи гранітні ритми десятёрця... Сотні май
данів, тисячі безсмертних Рибарів слухають голос поета. Зогович читає Нєгоша.

Захар ГОНЧАРУК

МИРОСЛАВ К Р Л Е Ж А

ПІСНЯ МЕРТВІЙ ЛЮДИНІ
(Пам'яті Златки Галли)

Дивуюся. В твоїй кімнаті сірій горить свічка, 
а тебе немає.
У сірій уніформі офіцера-австріяки ти став уже перед 
судом господнім.

Чи зліва ти стоїш, чи справа?

Дивуюся. В твоїй кімнаті сірій горить свічка, 
є сутінь, а тебе, мій дорогий, немає.
І полум'я тремтить ще на забрудненім плафоні, 
а інший, що в кімнаті, що мандрує нині у могилу, 
наспівує якусь мелодію журливу.
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Поглянь! Цвітуть яблуні. Я дивлюся на блакитне літне небо 
й на хату жовту. Я дивлюсь на мертву хату.
І хата ця живе червоними клітинами в моєму мозку.
Нині липень. Ружі розквітають. Смарагдові штори 
все світло випили, і стало напівтемно...
І панни ті старі у шовках криноліну 
мовчать на стінах в рамках чорними овалами.
Я чую голос твій. Твій нині голос Чую.
То кулак якийсь безглуздий поваливсь на нас, 
і впав ти, а з тобою одночасно впали 
дитинства нашого подерті білі стяги.
Прапороносцю мій журливий, мертва радосте,
Твій нині голос чую я.

Трапляється оте і ночі осінньої, коли 
падають каштани на асфальт і коли невимовно 
отак з'являється жага за кимось добрим, нашим 
другом ближнім, кому б листи могли ми писати. 
Вивірили б усе йому, що лежить на нас. Листи б 
йому писали, а його немає.

Опустила я очі, та й заплакала в собі, бо там ніхто сліз моїх не по
бачить. л

І невидима я, упосліджена, взяла тебе, дорого моя, на своє серце 
та й приголубила так само, ніби сон отак приголубив.

Простягла я в собі сковані завше руки і непомітно для інших опус
тила їх на рамена твої.

А ти з болем слухав веселі слова, котрі я, ніби строкатих птахів 
отих, на купи скидала^ аби забавити їх.

Стояли в лісі ми, цнотливі, нерозквітлому холодному цвітові. Окіл 
гілки мовчали, ніби на них і птахи не живуть.

Наче дівчата у довгих срібних сорочках, стежки посміхалися. 
Боляче невимовно перемішується повсюдно сон із життям.
І глибоко мені в зіниці зазираючи, спечаленим усміхом струшує 

цвіт із гілок, котрими грався.

Закоцюблим путівцем засніженим ішов він мені настрічу.
Ще нічиї сліди снігу не торкнулися.
Ще нічий голос тишу не зрушував.
Мені гукаючи, ім'я моє він мовить.
І здалося мені, що ми в білих палацах казки, —  настільки голос 

його був чистий і незмінний, і назавше мій.

Ж А Г А

ДЕСАНКА М А К С И М О В И Ч

Т А ї Н А

БІЛИЙ ЦВІТ

РАНОК
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БИТВА ХМАР
Хмари ідуть на бій. Чорних воїнів довгі шереги одна побіля одної 

проходять і голосно салютують.
Хмари ідуть на бій. Вогнисті списи і мечі, піднімаючи вгору, у руках 

несуть. Темними, розметаними прапорами салютують.
На далеких бойовищах незвіданих, ніби в бою знамена прострелені, 

вони розірвуться, одне в одного на грудях помираючи.

Душі моєї великий господар вмирає поволі.
Глухими сходами потаємними опускається на дно її.
І на кожній приступці оглядається і посміхається журливо.
Щовечора бачу, як його великі, інколи такі сильні очі прощаються зі 

мною.
Вже його руки керманицькі лежать змертвілими, ніби на узбережжі 

весла.
І тільки в день смерті він знову випливе, як утопленик, на розбур

ханій хвилі душі моєї.

Тяжка і мовчазна брама Заходу. Скам'яніла ріка поміж скелями у 
непорушній велетенській плиті надгробній.

Поміж скелями, ніби щілина в замку, на свинцевій брамі серп 
місяця нараз вкарбувався.

Ховаюся, може, хтось з того боку злісно підглядає за нами.

Де отой, що прапор неба блакитний тримає руками своїми?
Може, то чорні сосни його на обрії тримають, щоб він не зринув? 

А може, то високі бескиди голубіють?
Де отой, на прапорі якого мерехтливі очі зірок поснули?
Де отой, на стягові якого лежить похована голова святителя-місяця? 
Де отой прапороносець, під золотим затінком якого вічно люди 

ридають?

У хаті нашій вже сутінки, бо кімнати наші низенькі, а вікна затінені 
стовбурами засніженими.

Доки сиджу, йа підвіконня схилившись, мені увижається: 
у кухні, великій, вистеленій плитами завше холодними, щойно 

витягнені хлібини з печі, замотані в обруси вологі, пахтять, окіл себе 
розливаючи пахощі духмяні.

Мама, як і кожної суботи, запалила у покришці ягід ялівцю із 
цукром, та й обкурила всю хату, а нині, доки на подвір'ї дівчина щось

ЗАБУТТЯ

БРАМА ЗАХОДУ

ЗАТІНКУ НЕБА

EX PONTO ’

! 3 глибин (лат.).



пере і наспівує, вона вмочує жмуток сухих волошок у святу воду і 
кропить по кутках.

Вона турбувалася.
Тепер стала і, доки її ніхто не бачить, перехрестилася до кутка 

темного, де висить розп'яття, і розповідає про всі тягарі, які мовчки 
вона несе через життя і які цілоденно спочивають і в погордій блідості 
одній:

«...добре, хвалити бога, а ви як ся маєте?» '  ‘
* * •

Кого нині цілує ота жінка молода? Ота жінка, котру я стрінув яко
гось літа, чарівну й розквітлу, шістнадцятилітньою, яка —  бозна-чому—  
сьогодні проходить моїми спогадами.

Кбго нині цілує ота жінка молода?
Якось набрів я на червону квітку велику в степу українському: 

розкриті пелюстки свої з тичинками недовгого цвітіння виставляла вона 
вітрам усім.

Кого нині цілує ота жінка молода?
Ніколи поміж нас мови не було (я важко розумію мову її), і 

стосунки наші ніколи не мали певного імені. Під зорЛми до стоми я 
цілував і до півночі лежав на траві, поклавши голову їй на коліна.

То була жінка молода, створена для кохання, і віддавалася вона з 
сльозами, на очах, од жаги німіючи і безладно шепочучи слова вірності.

Кого нині цілує ота жінка молода?

РАДОВАН З О  ГО  ВИ Ч

АПОКРИФ
Оживи її, весно, омолоди, онови!
Вербу сталактитову обіч залізниці, 
до пагіння зчухрану, до тім'я обрубану, 
до самого черепа зухвало оббриту; 
вербу незугарну, самотню, порепану, 
що грузне од себе, од натиску топиться, 
тримаючи насип, впереджує зсуви; 
вербу, що немовби на стежці карається 
і двічі на день —  на світанку й опівночі —  
сахається поїзда, й тоді я на зміну 
од себе й од натиску топлюсь по коліна, 
поки не пол^ше всіх пагорбів поїзд, —  
вербу сталактитову, незугарну і згорблену, 
оживи, омолоди, онови!

Збуди її, весно, розкриль, всемогутня,
ти гілля її вивільняєш од гіпсу —  у першому вечорі,
ти коси її розморожуєш —  у другому полудні,
а потім вільшину усю прошиваєш струмками,
що плинуть, полискують, немов полаковані,
а потім хмарки проростанням мінуєш,
а потім прищеплюєш пуп'янки кронам
й просочені спиртом кучугури із ваги
ланцетами променів хистко запалюєш,
з дощем-помагаєм і з вітром-розмаєм
розкронь, розбуди її!

Ти, сонцем могутня, і зливою, й легітом, 
верни її молодість, окутану струпами, 
опоряди висхлу її, покалічену,
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щепи, забрунькуй, розповий її квітом, 
напій, нагодуй, наснаж її, спраглу, 
із жилки найтоншої —  в капілярик найтонший 
хай виприсне в небо струмінь зелений, 
хай з кожного струменя, на кожнім нарізі 
вихлюпує з вічка зелена рибина 
струмка-черенка, коли легіт зітхає, 
хай гострять рибини плавці бистриною, 
і вихорем пружать, і хвилею в'юнять, 
як дощик-забудько на восьмому складі 
почне перестрибувать з гілки на землю —  
хай очі прозорі рибини обтрушують, 
ти, сонцем могутня, з дощем, з тепловієм 
вдягни, взолоти і напій її!
Ти, сонцем, всесяйна, 
всесильна, всецвітна!

ВІРА О Б Р Е Н О В И Ч - Д Е Л І Б А Ш И Ч

ЧОРНА ГОРА
Ноги покривавились, з тобою ходячи, 
руки поламалися, тебе боронячи, 
пориваюся, тебе голублячи! 
Плутаюся, чоло обдираючи, 
острахом, журбою знемагаючи!
Губи чисто вигризши до крові, 
то хвалю тебе, то проклинаю!
В ненависть закутана з любові —  
в подиві од гір до небокраю, 
до лісів твоїх, до листопадів, 
до ярів, до схилів, до левади, 
до озер, до рік, до виноградів, 
до ядранної твоєї знади, 
до стрімкого льоту, до надії, 
до твоїх страждань од лиходіїв, 
до твого смеркання-спотикання, 
до твого світання-сподівання!

Все гіркішає, гострішає, ярішає —  
більше, ніж полин чи світло радості, 
глибше од печалі чи зненависті, 
од сп'янілої живлющої наснаги, 
од гарячої нестримної звитяги —  
у твоїх залюблених обіймах, 
на твоїх планинах зоремрійних, 
над озерною твоєю вродою —- 
все густішає, тугішає, міцнішає 
серцем твого людяного роду!
А коли ненавидить —  осуджує!
А коли народжує —  споруджує!
А голодна чи простоволоса —  
смертоносців смертю перекосить.
І горить над містом чи долиною 
чистою невинною сльозиною —  
Чорна Гора —  
горда гора!
Вічна гора —
Чорна Гора!
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СТЕВАН Р А Ї Ч К О В И Ч

КАМ’ЯНА КОЛИСАНКА
Спіть, де судилося сон свій зустріти,
Добрі, замислені, згірклі у світі,
Ви, уста-трави, ви, руки-віття,
Спіть у коханні, спіть, кров'ю умиті.

Синіми снами вростайте в граніти,
Лині —  живущі, завтра —  убиті,
Ви, чорні води, піною вкриті,
Ви, акведуки, в спраглому літі.

Встаньте, нагідки, на гострім бескиді,
Биті вітрами, морозами биті,
Станьте весінньою радістю цвіту,

Птахо остання в моєму зеніті,
Вимов ім'я моє щебетом тихим 
І скам’яній у високій блакиті...

РАДОНЯ В Е Ш О В И Ч

СПАЗМА ДОБИ
Ой були б руки мої дужі, 
щоб міг я міцно тебе обняти, 
в дерево, в камінь, у поцілунок, 
в слово тебе закувати, 
доки тебе вимовляю —  
ти, Сьогодення.

Давно я не біг за метеликом в полі.
Скільки манив. Було сяде на квітку 
й чекає. Вкрию рукою й замру, 
тішусь, що упіймав. А  ледь розкриваю —  
порожньо, наче од тебе, моє Сьогодення.

Линув я молодими житами, 
роки руками розкрилював 
за найдорожчим своїм Сьогоденням, 
що без похвал роздаровує все, 
що без молитви розгрішує все.

Мчав я до самого берега 
прудко, нестямно, щодуху —  
тільки нема літунця-Сьогодення.
Зникло на віддалі між Отут 
і Отам. Швидше од дотику вітру 
чи світла, чи голосу мертвої матері.

А може, слова ці
більш не мої,
каюся в тім, що недавно
я повернув до колиби МРЄЇ|
щоб заспокоїти піснею спрагу.



ЩО Я СКАЖУ ТВОЇЙ МАТУСІ
Райкові Йоличу

Як нині соромно мені, що я живий, 
уперше радості соромлюсь, бо живий, 
уперш до тебе в хату повертаюся без тебе 
поза десяте літо —  під ту саму стріху, 
до жінки, до тієї самої, що наливала, 
ще тепле молоко у дерев'яну миску, 
холоднувату краючи лемішку, 
полишену од самого полудня.

Зів'ялим хмелем обняла мене за шию, 
тебе чекаючи, до мене горнеться матуся, 
мене голублячи, тебе вціловує матуся...
Що їй повідаю і де свій зір сховаю?
(І вберегла ж мене моя лиха година).
Тебе в мені вона шукає, докоряє, 
о, ліпше б нам було обом вернутись, 
як тими вечорами, бронзовими, з Ліма... 1

Я божеволію, бо я живий, бо неспромоглий 
стекти плачем. Мов я занапастив тебе, 
дай руку порятунку, а натомість 
візьми журбу мою, візьми життя... Між вами 
незримий третій я. Ти іншим завинив 
у посмішці. Ти хочеш мовити: мовляв, дрібниці, 
що вийшла, заміж дівчина моя за того, 
котрий так звично закохався, досягнувши днини 
тієї недосяжної свободи безталання мого.
Звичайно, між трьома усе буває, як і все минає, 
мабуть, так само сталося би і з моєю...

Соромлюсь нині заздрити тобі я 
(хоч сам до вас у заздрощах згораю), 
що не дійшли ні острах, ані осторога 
од подушок розпухлої буденності —  до тебе, 
од орденів офіціальної бездушності —  до тебе.
Вже друга не зустріть тобі по зброї, по надії, 
і келих спраглої журби уже не випить:
«Десяте літо йде, як ти не маєш стоіхи
над головою...» Уже не олово ти
чужих знемог і неладів чужих,
закам'янілих. Ти не прошепочеш
нікому. Бо уже сказав своє прийдешнім,
плечима знизувать не будеш в подиві, не будеш
утихомирювать і мислити інако,
що ти удруге помирати будеш,
того уже і так надміру є на світі
поза твоїм освідченням знесилим.

Соромлюсь щастя власного і мислю:
добро мені, хоч мураху живому ліпше, аніж мертвому цареві. 
Задумуюсь: і випало ж твоє на мене щастя, 
як і, на когось суджена твоя... так соромно мені.
Соромлюся своєї пісні в перетятім горлі, 
що із самотності вихоплюється часом, знаю, ти не будеш 
співать ніколи з кулеметом на раменах, 
проходячи сутіннями садів* Закам'янілим

« Р ік а  в  Ю гославії.



в обіймах матері твоєї промовляю: 
померлим ліпше, ніж усім живущим, 
бо вже пішли...
Бо вже прийшли, куди ми мусим, 
із хмарами навічно поріднившись, 
у звичаях своїх непогрішимі —  
звично полягли 
чолом —  додолу, 
мріями —  за обрій,

нічого так і не уздрівши, 
окрім Землі своєї 
і Свободи.

ІЗЕТ С А Р А Й Л И Ч

МОЯ НІЧНА МУЗИКА
У парках нині дворжаківська елегійно концертує осінь.
Опівночі трамвай останній спорожнілий закругляє свій останній круг. 
Спіть, усі МОЇ весняні, СПІТЬ: усі мої земляни.
Спіть.
На добраніч вам.

Спіть, голуби, мої зізнання, засніть, усі мої кохання.
І Лєрмонтови усі мої, немов балади, тихо засинайте.
Поки для нас гряде день ніжності під гільйотину літ минулих.
Спіть.
На добраніч вам.

І осені ботаніка туберкульозна, помираючи, сьогодні марить лихоман
кою.

Трамвай останній спорожнілий закругляє свій останній круг.
Спіть, усі мої замучені, спіть, усі мої засмучені.
Спіть.
На добраніч вам.

*  *  *

Спіть, усі мої заморені, спіть мирно, мої Горани. 
і Лєрмонтови усі мої, немов балади, тихо засинайте.
Вмирає осінь під нічним наметом, і їй до чого наші тут сонети?
Спіть.
На добраніч вам.

ЛІЛЯ БУЛА НАШИМ ЧИЧЕРОНЕ 
ДО САГУРАМІ

Тй і присвячую

Пробачте, я не можу вас так шанувати.
З пошаною такою можна тільки до поета Чавчавадзе, 
або до Ніни Грибоєдової.
Тоді про інше, може, про кохання?
Але, пробачте, я вас не кохаю.
Залиштесь ліпше в Сагурамі нашим чичероне.
Тоді, якщо забагнете, я розповім вам про свою дружину. 
О, чом вона не тут, 
а ви —  не там!..
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то мій замисленим сад
Тарасу Шевченкові

Тарас? І ніжний і звитяжний козарлюга?
Мій дядько у смушевому кожусі 
і з головою, переповненою дивом?
Хіба не знав би я отого велета, дивися, 
іде он ніби з Нєгошем попід руки!
Я навіть би сказав, що він ногою однією 
у морі у Ядранському,
а другою переступає чорногорські полонини; 
і ось він знову на Вкраїні, без котрої жить не може, 
і Україна без нього не може жити, —  
усьому світові він щонайближчий родич.

Це той, що думав, як хотів!
Це той, що мислив сам за десятьох, 
за'тисячі, за всіх —  один!
Це той, що виробляв з болота сонце —  
і зробив.
Це той, що виробляв з травинки райдугу —  
й зробив.
Це той, що говорив усе за всіх 
й ніколи і нікого не боявся.
Це той, що будь-коли мені допомагає 
піднятися на Канівську вершину.
Це той, котрий простер Дніпрові руку і рече:
«Це сад, що я життям омріяв!»
І не хотілося мені зійти із того місця.
! серце моє силами утроїлось.
Стояв Тарас на Канівській вершині, 
народ стояв з розквітлими очима.

Опісля, коли ніч мене споїла київська, 
і я в Кара-Бутак забрів далекий, —  
з-над Кос-Аралу місяць поглядав 
на Катрю-чарівницю, що збиралася родити 
новітнє сонце.
Й мені здалось нараз, що я живу у краї, 
де тільки мешкають поети з кобзарями, —  
всміхаючись до акварелі —  збляклої минувшини —  
казашки милої,
і до ворожки, смуглої циганки, 
а чи до діток-байгушів замурзаних.
Тарасові привітні вуса, місяцю подібні, 
до ночі київської шлях мені світили.

З сербохорватської переклав 
Захар ГОНЧАРУК
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Історичні спогади мої дещо туманні, ос
кільки рівно за чотири місяці до описуваних 
подій мені минуло вісім років. У мою па
м'ять глибоко вкарбувався вечір напере
додні падіння Угорської Радянської респуб
ліки. Мені ще й нині вчуваються голоси 
батька, матері, дядька Янчі, брата Дюрі, 
двірника Кулкаї та всіх інших. Куточки па
м’яті все ще зберігають уривки фраз, зміст 
яких я швидше відчував, аніж розумів. Від
новлюючи в голові ті минулі часи, я не об
межую їх маленьким світом восьмирічної 
дитини, а цементую своїм теперішнім розу
мінням. У тайниках пам'яті, неначе в стіль
никах, збереглися розрізнені подробиці ми
нулого, туманні й розпливчасті. З них доро
сла людина черпає мед спогадів доти, аж 
поки не відчує в роті гіркість.

День був жаркий. Зранку, після невелико
го дощу, спека трохи спала, але полудневе 
сонце могло, здавалося, вгамувати будь-які 
пристрасті. Та цього не сталося. Погода й 
історія, певно, не мають між собою ніякого 
метеорологічного зв'язку.

Батько повернувся додому наприкінці 
дня, сів за письмовий стіл, звичним рухом 
скинув двома пальцями пенсне й сказав:

—  Завтра всьому буде кінець.
Ми не питали, чому саме завтра настане 

кінець. Ми добре знали, що ці слова стосу
ються політичних подій, точніше Угорської 
Радянської республіки. В них було щось про
роче. Батько мав здатність передбачати по
дії й сам найбільш за всіх сумував, якщо 
пророцтво його здійснювалося. В той час у 
нас іще бувало багато гостей. Артисти, вче

ні, письменники, знамениті люди. Гості їли 
підсмажений, натертий часником хліб і спе
речалися. Батько тільки сперечався. Він був 
дуже нестриманий, і я часом дивувався, що 
на нього ніхто ніколи не ображався. Батько 
знав, що Радянська республіка не вистоїть. 
Він не вірив жодним інформаціям, жодним 
чуткам. Єдине, чому він довіряв, —  це логі
ці речей. Він добре знав свою країну, й то
му його романтичні уявлення не впливали на 
думки, які в нього складалися. Він вважав, 
що Радянська Росія не зможе прийти нам 
на допомогу, бо сама змушена одбиватися 
від ворогів. Він розумів, що буржуазно-де
мократичні уряди країн Малої Антанти ви
ступлять проти комуністичного ладу і що в 
самій Угорщині чимало ворогів соціалізму. 
Якщо гості сперечалися з ним надто напо
легливо, він так гримав кулаком по столу, 
що розбивалося його пенсне. На щастя, ку
пити тоді пенсне було неважко.

Коли 24 червня 1919 року Радянська рес
публіка придушила контрреволюційний за
колот, батько сказав:

—  Першу атаку відбито.
Він не був комуніст, проте вважав, що 

влада робітників і селян історично немину
ча, але для його темпераменту й індивіду
алізму пролетарська диктатура не годила
ся.

В ньому, здавалось, було багато протиріч. 
Від нього я запозичив фразу: «Діалекти
ка —  це закон не лише суспільства, але й 
особи». Якщо хтось лаяв диктатуру проле
таріату, батько рішуче ставав на її захист. 
Він ненавидів антикомуністичні анекдоти і 
вважав, що, коли навіть тридцять років три
ватиме період утисків, революція все ж 
візьме гору.

Шкільні твори здебільшого диктував він
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мені сам. У нього не вистачало терпцю 
слідкувати за моїми стилістичними потуга
ми, без яких тоді не обходився жоден 
шкільний твір. До законів граматики він ста
вився дуже серйозно, а мовне свавілля вва
жав однією з основ політичної самоправно
сті. Він казав, що хибні формулювання рано 
чи пізйо призводять до хибних тлумачень 
прав людини. Батько походжав по хаті й 
диктував, не звертаючи уваги на те, чи всти
гаю я за ним: «Кожен народ в очах усього 
світу вартий стільки, скільки він зробив для 
свободи всього людства». Вчитель угор
ської мови, звичайно, не вірив, що я міг це 
написати, й казав: «Твій батько вже давно 
одержав атестат зрілості, чому ж він замість 
тебе пише твори?» Тато дратувався: «Скажи 
йому, що я пишу замість тебе твори, аби й 
він чого-небудь навчився». Йому було бай
дуже, що становище моє в школі від того 
ставало досить важким.

Молодший брат мого батька Янчі жив 
тоді в нас. Він повернувся з Америки, коли 
виникла Угорська Радянська республіка. Ян
чі все життя мандрував, гімназію скінчив у 
Німеччині, університет в Англії. Там він по
знайомився з сином багатого промисловця, 
власника сталеливарних заводів, і його поси
лали як представника фірми то в Австра
лію, то в Азію, Африку чи Америку. Скіль
ки він продавав сталі, мені невідомо. Оче
видно, він і сам цього не знав, бо комерція 
мало його цікавила. За фахом він був інже- 
нер-текстильник, але й текстилем цікавився 
стільки, скільки потрібно було для того, 
щоб обновити один із двох своїх костюмів: 
більш, як два, у нього ніколи не бувало.

Приїжджаючи до Будапешта, він зупиняв
ся в нас. їдучи, брав із собою лише порт
фель. «Світ забитий товарами, —  казав 
він. —  Треба бути божевільним, щоб тягати 
з собою валізи». Єдине, що в нього завжди 
було напохваті, це гумова грілка, яку він на 
двадцять хвилин клав собі на живіт після 
кожного сніданку чи обіду. Ми всі вважали, 
що цього він навчився в Англії. Більше од
нієї переміни білизни в нього ніколи не бу
ло. Як і всіх абсолютно нормальних людей, 
Янчі мали за оригінала. В нього була звичка 
після їжі тримати ноги в воді, що він і робив 
навіть у найкритичніші моменти історії. Янчі 
стромляв ноги в гарячу воду й водночас ви
пивав склянку холодної. Така процедура, на 
його погляд, допомагала кровообігу, а на
вчився він цього в Калькутті. Він дуже сим
патизував індусам. Від нього я довідався, 
що магараджі взяли тепер нову моду вда
вати з себе прихильників революції і що 
індійському народові давно слід почати до
їти і священних корів, і магараджів, —  це 
дасть йому більше, ніж усі соціальні про
грами, що їх видумують мільярдери.

Ми звикли, що Янчі зі своїх авантюри
стичних подорожей повертався тоді, коли 
Угорщина перебувала на порозі якихось іс
торичних змін або, в крайньому разі, напе
редодні родинної катастрофи.

Він був удома 1914 року, коли вибухнула 
перша світова війна. 1919 року —  під час 
Угорської Радянської республіки, —  про це 
я вже казав, —  і перші два роки після па
діння республіки та панування контрреволю
ції. Він приїздив до нас і пізніш, коли помер 
мій брат, коли померла бабуся, а в дні ні- 
лашистського терору 1 з’явився до нас прямі
сінько з Австралії. В останній його подоро
жі не було нічого несподіваного, —  він знав 
світ, знав, що з ним може статися і таке. 
Цю подорож він зробив у вантажному ва
гоні в Освенцім. Там він і загинув.

У Янчі не було ніякого майна, він ненави
дів його, як і окремі речі. Він відмовився 
від своєї частки спадщини, роздарував три 
будинки, що дісталися йому, килими, карти
ни, срібло.

Я не знав більш нікого, хто був би на
стільки незалежний від тягаря речей, збері
гав свободу пересування й почувався як 
дома в будь-якій частині земної кулі. Янчі 
любив покепкувати з енергійних панів. Він 
казав, що в нашій маленькій країні всі праг
нуть пролізти вперед: дрібний буржуа хоче 
стати великим, капіталізм вітчизняного 
масштабу намагається перетворитися в між
народний, а збіднілий дворянин розводить 
теревені про маєтки своїх предків. Угорські 
аристократи в своєму консерватизмі вважа
ли за краще нюхати сморід гною, що його 
вони вигнали далеко за межі родових зам
ків, аніж слухати гуркіт машин великого за
воду, затхлий дух феодалізму вважався в 
Угорщині великосвітським. Янчі, як і всі в 
родині батька, був схожий на пророка. Він 
не був такий бурхливий пророк, як мій 
батько, в кожному разі, не створював дов
кола себе постійних завихрень. Він передба
чив, що на зламі нашого сторіччя населення 
земної кулі досягне щонайменше п'яти-ше- 
сти мільярдів, що зненависть кольорових 
народів до своїх гнобителів набере з часом 
такої сили, що експлуататорів зміг би від 
неї врятувати хіба сам бог, коли б він, зви
чайно, існував, а гнобителі зітхатимуть за гу
манізмом і забудуть усі гріхи своїх предків 
та свої власні. Такі сентенції, як і щоразу 
новий портфель, Янчі привозив з далеких 
країн. Кажуть, що і в Освенцім він поїхав з 
портфелем.

Янчі був палкий прихильник Угорської Ра
дянської республіки, почував себе в ній як 
риба в воді. Він працював на громадських 
городах і втішався зі щоденних маленьких

1 Иілашисти — угорські фашисти.
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перемог над природою, що Тх одержували 
його годованці: редиска, салат, кольрабі та 
інші овочі. Янчі радували і щоденні зустрі
чі з природою. Він повертався додому в до
брому гуморі й приносив у речовому міш
ку овочі, які належали йому в рахунок плат
ні.

Його зарібки були для нас дуже до речі, 
але приносив він завжди потроху, бо був 
переконаний, що, коли вісімдесят процентів 
людей і голодують, решта обжираються, а 
революція, окрім інших своїх чудових яко
стей, добра ще й тим, що примушує худну
ти товстунів. Тітка Анна виявляла неабияке 
кулінарне мистецтво в приготуванні овочів, 
що їх приносив Янчі. Вегетаріанський стіл 
почав користуватися успіхом не лише в колі 
нашої родини, а й у багатьох представників 
наукового та культурного життя Угорщини. 
Не було такого вечора, щоб до нас не при
ходили гості, а завдяки турботам панів Кю- 
нефельда та Феньї поряд з тарілками з ово
чевими стравами лежав ще й підсмажений 
на маргарині хліб. Справедливість вимагає 
згадати і про пана Прайса, що тримав неда
лечко бакалійну крамницю й постачав нам 
найрідкісніші делікатеси, отож навіть пи
сьменник із світовим ім'^м приїхав якось ч 
до нас у кареті просто з клубу «Фесек». 
Письменник наказав підняти верх, вмостився 
на передньому сидінні спиною до кучера і 
всю дорогу вдавав, ніби сперечався з тими, 
хто сидить на задньому сидінні. Цим він хо
тів показати, що в кареті повнісінько лю
дей, і врятувати себе від справжніх і уявних 
небезпек, які могли чатувати на нього на 
вечірніх вулицях Будапешта.

Того вечора у нас, як завжди, були гості, 
пригадується, був відомий художник Ф., 
прийшов і професор математики, а з сусі
дів —  двоє акторів, редактор популярного 
журналу, відомий політичний діяч буржуаз
но-демократичного напряму і наш домашній 
соціал-демократ пан Вайскопф.

Під час вечері виникла гаряча суперечка. 
Тато аналізував становище, що склалося, і 
пророкував Радянській республіці не більше 
кількох годин життя.

Художник Ф. за звичкою пішов рано: о 
шостій ранку, яке б політичне становище не 
склалося в країні, він завжди писав. Матема
тик хотів грати в шахи, але з гостей ніхто не 
вмів. Тітка Анна побігла по Кюнефельда, 
що прийшов трохи напідпитку.

—  Хто тут хоче зазнати поразки? —  за
питав він.

—  Мабуть, я, —  відповів математик.
Вони посідали в куточку й почали змагати

ся в шахи з таким завзяттям, наче це була 
боротьба між революційною і контррево
люційною арміями. Я, як завше сонний і 
байдужий, спостерігав їхню гру. Досі пам'я

таю цю партію в шахи з усіма її перипетія- 
ми. Пан Кюнефельд раз по раз питав:

—  Що треба тут цьому смердючому му
жикові?1

Математик не протестував, коли його су
перник називав мужиком пішака, але слово 
«смердючий» обурювало його. На відповідь 
він не шанобливо говорив про королеву; 
це дратувало легітиміста Кюнефельда, який 
заперечував:

—  Тепер настають інші часи, пане профе
соре. Ображати королеву вже не дозволя
ється.

—  Навіть шахову? —  наївно запитував 
професор.

—  Навіть її, —  відповідав Кюнефельд.
—  О, це будуть жорстокі часи, —  заува

жив професор, з математичною точністю 
визначаючи характер доби, коли, навіть гра
ючи в шахи, не можна буде користуватися 
свободою слова.

Тато міряв кроками кімнату й пророку
вав. У нього вистачало і голосу, і аргумен
тів. Редактор журналу захищав ідеал краси. 
Від тата дісталося по заслузі й естетиці. Пан 
Вайскопф стверджував, що соціал-демокра
ти тут ні до чого. Перепало й соціал-демо
кратам. Буржуазні радикали звинувачували 
у всьому комуністів. Батько розгромив бур
жуазних радикалів.

—  Ти теж із них! —  закинув йому відомий 
публіцист.

—  Ну й що? —  вигукнув батько. —  Якби 
диктатура пролетаріату зараз не конала, то 
й про комуністів знайшлося б у мене кілька 
теплих слів. Але тепер їм гірше за всіх.

—  Нарешті! —  сказав пан Кюнефельд. —  
Нарешті, я чую приємну новину.

В мої спогади вривається різкий звук, що 
долинає знадвору. Ми всі одразу ж поду
мали, що це знову стріляє двірник Кулкаї. 
У нього був револьвер. В перші дні Угор
ської Радянської республіки він стріляв ли
ше з п'яних очей. Потім, переконавши са
мого себе, що він теж один із переможців, 
Кулкаї час від часу пострілював у повітря 
навіть без попереднього ковтка вина.

Мама тихо зауважила:
—  Тепер я вже не знаю, хто це стріляє. 

Революційні це постріли чи контрреволю
ційні.

Мама зневажала Кулкаї за зловживання 
владою над слугами, помічником двірника 
й жебраками. її глибоко обурило, коли кіль
ка днів тому Кулкаї сп’яна за дрібний соба
чий непослух застрелив собачку, яку звали 
Кадарка —  так само, як і улюблене вино 
господаря. Цей випадок порушив спокій 
усіх мешканців великого будинку. Ніхто не 
знав, жертвою якого режиму стала Кадар
ка. Проте Кулкаї відтіснили на самісінькі за
двірки суспільства.
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Мама ніколи не говорила про політику, 
але її тверезі міркування з різних питань 
завжди були напрочуд точні.

—  Якщо вже двірник, запаморочений вла
дою, вбиває собаку, значить, увесь світ 
перевернувся догори ногами.

Почувши постріл, пан Кюнефельд і про
фесор на мить перервали свою гру в шахи, 
однак математик був такий запеклий шахіст, 
що жодні події не могли відірвати його від 
дошки.

—  Граймо далі, —  сказав він. —  Це ще 
не мат... Щонайбільше, —  хитро підморгнув 
він, переставивши коня, —  гарде королеві! 
—  і переможно глянув на пана Кюнефельда, 
який з несподіванки розкрив рота.

Переконавшись у небезпечності станови
ща, яке склалося, пан Кюнефельд заявив:

—  В політиці я, здається, перемагаю. А 
тим часом мені завдають удару на шахів
ниці. Якщо тільки, пане професоре, ви не 
припуститесь якоїсь грубої помилки.

—  Отак здебільше і буває, —  відповів 
професор, —  що люди програють битви 
саме тоді, коли перемагають.

—  Тільки не я, —  заперечив пан Кюне
фельд. —  Я не звик програвати. А коли ба
чу, що мушу програти, то скидаю з шахівни
ці фігури.

Професор математики зняв окуляри без 
оправи і з глузливим сумом в очах утупився 
у Кюнефельда.

—  Така людина, як ви, пане Кюнефельд, 
може, звичайно, забути, що дістала мат, але 
це не змінить того факту, що ви програли.

Професор спокійно пересунув на шахівни
ці пішака й підкреслено чемно мовив:

—  Мат.
Пан Кюнефельд згріб з шахівниці фігури, 

і вони розсипалися по підлозі. Знадвору 
знову долинув звук револьверного пострілу 
і жіночий лемент.

Тато спритно вискочив на балкон і швидко 
збіг сходами вниз. Кулкаї лежав на землі, 
його дружина репетувала:

—  Застрелився!.. О боже! Застрелився! 
Він боявся, що... —  Вона змовкла на пів
слові.

—  Чого він боявся? —  запитав тато.
—  Що Радянську республіку буде роз

громлено і його, як революціонера...
Кулкаї заворушився на землі й щось про

мимрив. Було незрозуміло, чи він справді 
вистрелив у себе, чи це тільки здалося йо
го дружині. Кулкаї, уривчасто дихаючи, ска
зав:

—  ...як контрреволюціонера.
Ми з Дюрі стояли за батьковою спиною і 

бачили, що він ледве стримує лють.
—  Хто ж ви, Кулкаї? —  суворо запитав 

він. —  Революціонер чи контрреволюціо
нер?

Двірник гикнув, звів на батька п'яні очі і в 
свою чергу запитав:

—  А що буде завтра, пане редакторе? 
Революція чи контрреволюція?

Батько окинув Кулкаї, який лежав на зем
лі, незвично довгим поглядом і, помовчав
ши, сказав:

—  Наскільки я розумію, ви й завтра буде
те двірником. Ви поранені?

—  Ні, пане редакторе, —  запхикав Кул
каї. —  Я не в себе стріляв. Хотів, але зля
кався.

—  Невже ви такий боягуз?— запитав тато.
—  Я не боягуз, але не хочу помирати.
—  Нарешті, я почув від вас, Кулкаї, щось 

людське.
Револьвер валявся на землі. Батько відки

нув його черевиком і за звичкою без будь- 
якого переходу крикнув:

—  Встати!
Кулкаї підвівся.
—  Дай сюди револьвер! Марш додому! 

Забирайся звідси!
Кулкаї невпевненими кроками піднявся по 

сходах до свого мешкання, але, дійшовши 
до дверей, сперся рукою на поруччя, поди
вився на батька невидющими очима й запи
тав:

—  Любий пане редакторе, ви й справді не 
знаєте, що буде завтра?

Батько не відповів, постояв ще якийсь час 
мовчки, потім помітив мене й брата.

—  Ідіть додому! Якщо вже п'яний двірник 
не знає, революція тепер чи контрреволю
ція, то дітям давно час спати.

2

Тато ходив сюди-туди по своєму кабінету.
—  Він знову п'яний. І нічого з ним не ста

лося.
—  А шкода, — сказав Кюнефельд.
Мама сиділа на дзиглику біля піаніно, на

кинувши на плечі шовкову хустку ніжно ко
ралового кольору. Дюрі, підібгавши, як зав
ше, ліву ногу, вмостився в зеленому кріслі, 
підперши щоку двома пальцями і обіпер
шись підборіддям на третій. Цю позу він за
позичив від батька, який навіть уві сні три
мав так руку, успадкувавши цю звичку від 
дідуся Кароя Кернштока. Тато й помер у 
цій позі, коли йому минув вісімдесят один 
рік.

Янчі лежав на канапі з грілкою на животі.
—  Погрію трохи нутрощі, поки по моєму 

животу не пройшлися чужі чоботи, —  ска
зав він.
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Гості попрощалися й пішли. Ми залиши
лися самі. Тато невтомно ходив по кімнаті 
й думав, точніше намагався уявити собі 
можливі повороти історії і той єдиний крок, 
який треба зробити для врятування сім'ї. 
Ми сиділи тихо, чекали його рішення.

—  Пакуйте валізи, —  мовив він нарешті.
—  Куди ми їдемо? —  запитала мама.
—  Світ за очі.
Він ніколи не брав участі у пакуванні ва

ліз. Але ми, діти, дуже любили це заняття. 
Порушувався встановлений порядок, і не
звичайність ситуації була джерелом тисячі 
різних наших радощів. Нам подобалося і те, 
як пахнуть валізи, і те, що вони раптом опи
нилися посеред кімнати. Стукіт коліс поїзда, 
сопіння паровоза, телеграфні стовпи, гори 
й долини —  все це були рідкісні свята на
шого життя.

Але тепер пакування валіз мало зовсім 
інший зміст. Дюрі навіть не поворухнувся.

—  Куди ми їдемо? —  запитав він.
—  До Відня, —  відповів тато. —  Це єди

ний запасний вихід із нашої країни.
Дюрі підвівся з зеленого крісла й зі звич

ною гідністю сказав:
—  Я не поїду.
Ми всі дуже здивувалися.
—  Чому? —  запитав тато.
—  Бо я не скоїв нічого такого, через що 

мусив би втікати.
—  На жаль, я теж нічого такого не ско

їв, —  зітхнув тато.
—  Про те, що ти скоїв і чого не скоїв, —  

промовив раптом Янчі, —  робитимеш ви
сновки не ти, а ті, хто оцінюватиме твою 
діяльність. Звідки тобі знати, чим керуються 
при терорі? В світі, де правитимуть ніж і 
кинджал, всяка нормальна дія може бути 
оцінена як злочин. Людину буржуазно-ра
дикального напряму думок можуть назвати 
комуністом, коли їм тільки забагнеться.
І перо твоє прирівняють до цівки гвинтівки, 
коли їм заманеться. Козулю теж можна за
рахувати до диких звірів, якщо з так зва
ної історичної необхідності їм тепер це бу
де вигідно. Я їду.

—  А я зостаюся, —  заявив Дюрі. —  Я не 
можу залишити своїх незакінчених картин. 
А крім того, мені лишилося два дні роботи—  
і домашній телефон буде готовий. Тітка 
Кулкаї обіцяла завтра дати мені за мамину 
спідницю десять метрів дроту. Якщо вона 
дістане дріт, то всі хлопчаки нашого будин
ку зможуть говорити між собою по ав
томату, який я сконструюю. Ти сам розумі
єш, тату, що я не можу поїхати.

Вони довго сперечалися й торгувалися. 
Тато зовсім забув, що говорить з дитиною. 
Він удався в докладні пояснення, аналізу
вав заколоти і безправ'я громадян, що по
трапляють у них. Я вихоплював з його мови

лише такі слова, як «політичне вбивство», 
«шибениця», «звірства» та інші.

Тим часом мама встигла спакувати п'ять 
валіз. Вона урочисто заявила, що спакувала 
все потрібне, ще одна валіза —  і в нас бу
де все необхідне для життя.

—  А тітка Анна? —  запитав Дюрі.
—  Я залишаюся, —  відповіла тітка Анна. 

—  Я можу залишитися тут за будь-яких об
ставин. Така вже в мене вдача.

—  Ви маєте рацію, тітко Анно, —  відпо
вів їй тато. —  Ви можете спокійно залиша
тися. Я не хочу вас ображати, але вам справ
ді нічого не загрожує. Наглядайі-е за 
мешканням, наскільки це буде можливо. І не 
дуже лайте солдат, якщо вони прийдуть 
сюди і топтатимуться своїми брудними чо
бітьми по блискучому паркету.

—  То вже мій клопіт. З солдатами я й са
ма впораюся. А почнуть нахабничати, у ме
не в запасі є кілька слівець, від яких вони 
не лише з нашого будинку, а й з армії вте
чуть.

—  Вирішили: армію ми доручаємо вам, —  
підсумувала мама і замкнула валізи.

Але тато сказав:
—  Відкрий їх, Лізі.
—  Навіщо? —  обурилася мама.
—  Відкрий, відкрий... —  повторив тато. —  

Хочу подивитися, що нам доведеться з со
бою тягати.

Янчі качався зо сміху по канапі.
—  їхати в еміграцію з п'ятьма валізами! 

Навіть у мирні часи немає сенсу брати з со
бою більш, як один портфель, у ньому чу
дово вміщується мило, щітка на зуби, нічна 
сорочка. На якого дідька вам потрібне все 
оте дрантя? Не вірите в майбутнє? Гадаєте, 
що вам не вдасться знову зібрати оце ган
чір'я, всі ці непотрібні лахи? З такою безна
дією в серці ви їдете в еміграцію?

Мама відкрила валізи. Вона була обуре
на, але не протестувала. Чого тільки не на
брала вона для нашого майбутнього життя! 
В першу валізу ще сяк-так: дитячі речі на 
зиму, весну й літо. В другій валізі було три 
батькових костюми і —  horribile dictu Ч —  
фрак. Янчі схопив його й затанцював по 
кімнаті. А що було, коли з картонної короб
ки для головних уборів на світ з'явилися 
п'ять маминих капелюшків з широкими кри
сами і батьків фетровий капелюх марки 
«Борзаліно»!

—  А циліндр Гези? —  глузливо запитав 
Янчі.

—  Я взяла з собою шапокляк. Ось він!—  
І мама витягла з коробки ллескатий ци
ліндр з пружиною, яка в одну мить оберта
ла його в високу трубу. 1

1 Страшно сказати (лат.).
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Циліндр страшенно здивував усіх нас.
За все своє життя я щонайбільше двічі 

бачив тата в циліндрі: раз, коли він на чолі 
делегації йшов на прийом до прем'єр-міні
стра, і вдруге, коли він їхав кореспонден
том за кордон і з прес-бюро його попере
дили, щоб він неодмінно взяв із собою ци
ліндр на випадок, якщо його величність за
бажає прийняти журналістів... Інших випад
ків надіти циліндр у батька не було, і все- 
таки мама для повноти батькового гардеро
бу визнала за потрібне взяти його з собою.

Янчі аж не тямився з захоплення і... поли
вав охололою водою з грілки вазони.

—  В еміграцію з циліндром!
—  Я не маю права говорити про емігра

цію, —  поправив його батько. —  Емігран
том називається людина, яка брала участь 
у конкретній політичній роботі й мусить те
пер покинути батьківщину. Я, звичайно, сим
патизував диктатурі пролетаріату, хоч у ме
не й були проти неї застереження, але в 
мене немає жодних заслуг, які дали б мені 
право називатися емігрантом. Дуже шкода, 
але це факт.

Тато кинув циліндр. Тітка Анна підняла 
його й заявила:

—  Я його збережу. Настають такі часи, 
що й ця каструля може знадобитися.

Всі п'ять валіз було розкрито. Тільки 
тепер виявилася своєрідна природа речей, 
те, якими чужими вони можуть стати за 
певних життєвих обставин. В одній валізі 
було повно предметів, пов'язаних з пам’ят
тю про що-небудь, і фотографій друзів та 
родичів. Тато відібрав фотографії родичів і 
друзів і залишив дуже мало. Саме під час 
цього відбору виявилася прихильність, логі
ка якої була нам незрозуміла. Яким чином 
потрапила до валізи фарфорова папуга, 
якої у нас ніхто не любив? Разом з папугою 
там опинилися складені вудочки, куплені 
колись у Зальцбурзі, фарфорова чорниль
ниця і важка бронзова попільничка —  най- 
потворніший предмет у нашому домі. Вия
вилося, що людина живе, оточуючи себе 
величезною кількістю непотрібних речей. 
Якийсь час тато займався відбором, потім 
йому це набридло. Мама захищала кожен 
предмет. В її уяві речі були так тісно по
в'язані з нашим життям, що навіть історич
ні події не могли відірвати нас від них. Яки
ми жалюгідними видалися нам шість криш
талевих келихів, загорнених у «Червону га
зету». Янчі зневажливо кинув:

—  Про людину судять по її друзях, а про 
міщанина по його речах!

Він узяв відбір на себе. Я досі пам'ятаю 
Янчі як людину, геніальну в цьому плані. 
Він не викидав речей з валіз, але кількома 
іронічними зауваженнями знищував їхню

родинну цінність, зчищав з них лак спогадів. 
Загалом речей лишилося на дві валізи.

—  Речі взагалі непотрібнії —  заявив Янчі.
—  Що ви говорите? —  заперечила тітка 

Анна.
—  На п'ятдесят років вистачить цих двох 

валіз —  і то забагато. Ви їх і понести самі 
не зможете, якщо не знайдете, хто б вам 
допоміг. Хоч таку людину ви вже знайшли: 
мене.

Усе в квартирі було перевернено догори 
ногами. Наші найкращі речі, які ще зовсім 
недавно ми хотіли взяти з собою, раптом 
виявилися непотрібними. Тато міркував над 
тим, які папери брати з собою. Свідоцтво 
про народження, атестат зрілості, диплом, 
свідоцтво про одруження... Янош одним ма
хом вирішив усе:

—  Замість свідоцтва про народження бе
ри себе, а замість свідоцтва про одружен
ня —  дружину й дітей. А я візьму лише свій 
портфель. Не хочу бути сам собі тягарем.

Значність і вагомість подій того вечора 
підкреслювалася тим, що тітка Анна сіла в 
крісло. Ми часто пропонували їй посидіти з 
нами, але вона вважала це звичайною ввіч
ливістю й ніколи не сідала. Вона була твер
до переконана, що кожна людина мусить 
дотримуватись звичаїв, які випливають з її 
суспільного становища. Така поведінка ні
бито не дає підстав для конфліктів.

—  А ви що робитимете, тітонько? —  за
питала мама.

—  Наводитиму порядок, —  відповіла тіт
ка Анна. —  Кожна людина повинна робити 
те, в чому вона тямить. Уже кілька місяців 
тут справжній розгардіяш. Уся підлога в 
плямах. Я марно товчу пану Янчі, щоб він 
не приносив до кімнати таз з водою для 
своїх ванн. І з грілки у всі боки $ода чвир
кає. І навіщо всі ці книжки? Згадаєте моє 
слово: впаде коли-небудь ця шафа комусь 
на голову і вб'є насмерть. Я боюся книжок. 
Подивіться, скільки тут бруду й пилюки! Ре
волюція і в нас побувала... Та тепер я вже 
наведу порядок.

—  А якщо в нас відберуть помешкання? 
Сюди можуть прийти чужі солдати, розтяг
нуть усі речі і невідомо, що вони тут на
коять.

—  Що ви, пані! —  відмахнулася тітка Ан
на. —  Якщо й прийдуть, то допоможуть ме
ні очистити книжки від пилюги, натерти пар
кет... Та я примушу їх навести такий лад, що 
вони, нарешті, збагнуть, навіщо їм військова 
служба. Речей вони не заберуть, за цим я 
вже прослідкую... А ви себе бережіть, хай 
пан редактор не курить так багато, а то зов
сім отруїться нікотином... Дітям не давайте 
суниць, а то в них на тілі червоні плями бу
дуть. Вранці ми з вами ще побачимося. На 
добраніч!
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Нас, дітей, одразу ж поклали спати. З су

сідньої кімнати ще довго долинали гучні 
голоси дорослих. Тато вважав, що не слід 
їхати до Відня через прикордонну станцію 
Хедьєшхалом, туди ринуло надто багато 
люду. Як завше, були й су+о матеріальні 
проблеми. Економічний лад родини був за
плутаний не менше капіталістичного світу, 
в якому наше існування дуже рідко підно
силося до рівня справді буржуазного. У ті 
дні мої батьки не мали в кишені жодного 
шеляга. Тому найдоцільніше було їхати до 
Австрії через Сомбатхей, де жив дядько 
Віктор. Родичі! Отже, спершу в Сомбатхей, 
там трохи підкріпитися і гайда далі, а куди, 
це вже ніхто не відав.

В Сомбатхеї мешкала татова сестра Ержі, 
її чоловік Віктор був людина заможна.

Дядько Віктор важив сто тридцять кіло
грамів, у нього були земельні угіддя й такі 
великі ноги, для яких у шевців не було ко
лодок. За родинними переказами, ще коли 
батькова родина жила в Комаромі, няня 
впустила тітку Ержі, та не як-небудь, а вниз 
головою. Наскільки це відповідало дійсно
сті, перевірити ніхто не міг.

Так і вирішили. Ніхто, звісно, не знав, чи 
є реальні можливості для такої подорожі. 
Ми навіть не знали, чи існує ще розклад 
руху поїздів. Янчі вважав, що в гострі істо
ричні моменти легковажно покладатися на 
розклад, складений розсудливими залізнич
никами в часи, коли поверхня життя була 
спокійна. В епоху придушення революції 
контрреволюцією можуть статися зміни на
віть на географічній карті, тому нікому не
відомо, в який бік треба їхати, аби потрапи
ти до ^омбатхея. Як можна нині передбачи
ти, чи буде паливо для паровоза і як світо
гляд стрілочника може вплинути на його 
відповідальну професію?

—  Невідомо ще, —  сказала мама, —  як 
поставиться дядько Віктор до нашого при
їзду. Адже нас п'ятеро.

—  Мене це не цікавить, —  відповів тато, 
і з його голосу було видно, що йому справ
ді байдуже, чи зрадіють нам у Сомбатхеї.

__ Віктор —  людина економна, —  заува
жила мама.

—  Ти помиляєшся, —  заперечив батько,—  
Вікторові буде приємно дати мені грошей. 
Він буде щасливий, що хоч раз у жйтті мо
же нам допомогти.

—  Твоя правда, —  зітхнула мама. —  їде
мо в Сомбатхей і ощасливимо Віктора.

Дядько Віктор завше викликав у мене по
див, хоча б через свої незвичайні розміри. 
Вага сто тридцять кілограмів уже сама со

бою заслуговувала уваги. А його зріст! Два 
метри й два сантиметри! Він був справжній 
гігант. Пузатий Вакх із щетинястим волос
сям. Коли він приїжджав до Будапешта, то 
обідав у нас; на його багровому обличчі 
з'являлася посмішка, коли він бачив жалю
гідні наїдки, якими харчувалися мешканці 
столиці. Я не люблю перебільшувати^ але 
дядько Віктор з'їдав по три тарілки супу, а 
на друге йому подавали не менш як пів- 
кілограма м'яса, і він запихав у рот такі ве
личезні шматки, що ми полегшено зітхали, 
коли він закінчував обід, не вдавившись. Він 
з'їдав таку кількість локшини і так густо 
посипав її і маком, і цукром, що ми часом 
забували про обід, захоплені цим незабут
нім видовищем. Дядько Віктор дивував нас 
своїми розмірами, своїми руками, своєю 
пащею, коли він позіхав або злизував лок
шину з носа й підборіддя. Він рідко приїж
джав до Будапешта і завше зупинявся в го
телі. Делікатність не дозволяла йому пору
шувати наш спокій. Він наймав номер у 
«Метрополі», але спав не в ліжку, а на ку
шетці з приставкою, виготовленою спеціаль
но для нього.

Я й досі пам'ятаю, як він стояв у дверях, 
і ми були поряд з ним такі малі, неначе він 
з'явився до ліліпутів. Він завжди приїжджав 
до Будапешта в якихось особливих справах, 
але не комерційних. Одного разу він при
їхав, наприклад, щоб купити собі капелюх 
марки Джірарді. Ні в Відні, ні в Граці він не 
зміг знайти потрібного розміру.

—  Може, ти допоможеш мені дістати, 
Тезо? —  запитав він тата.

—  Який тобі потрібен номер?
Мама стала на стілець і зміряла сантиме

тром окружність дядькової голови: 74 сан
тиметри.

—  Ну й голова! —  вигукнув тато. —  Та
кого розміру ти ніде не знайдеш.

—  Чорт! У нас в Угорщині, звичайно, ні. 
Хіба тут люди живуть? Недорозвинені бов
дури, розміром із сірник. У поїзді і в трам
ваї я почуваю себе так, немов потрапив у 
товариство калік. А цей хлопчина, —  пока
зував на мене дядько Віктор, —  хіба такою 
повинна бути дитина? Обличчя неначе з вос
ку. Він на зародок схожий, а не на восьми
річного шибеника. З нього ніколи не буде 
пуття.

—  Не всім же бути Гулліверами, Вікторе. 
Але, може, ти теж читав цю книгу і пам'я
таєш, що зробили ліліпути з Гіллівером? —  
зауважила мама.

—  Буду я всякі дурниці читати! —  пре
зирливо мовив Віктор і поклав руку на стіл.

Руки в нього були як у пухленького не
мовляти, коли на них подивитися через 
збільшувальне скло. Рожеві нігті, подушечки 
на пальцях. Але такі великі, що ми соро-
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м'язливо ховали свої маленькі кістляві ру
ченята.

Наче зараз пам'ятаю, як, лежачи в білих 
ліжечках у дитячій кімнаті, ми прислухали
ся до розмов за дверима. Сон уже скле
пляв нам повіки, але й перед заплющеними 
очима раз у раз поставала велетенська по
стать дядька Віктора й тітки Ержі, яка зав
ше сідала на краєчок крісла. Ми вдихали 
своєрідний запах ванілі, що завжди стояв у 
дядьковому будинку в Сомбатхеї. Я вираз
но бачив їдальню з меблями в старонімець- 
кому стилі й надто високо почеплену кар
тину, на якій були зображені засніжені со
сни й козулі серед них. Дивлячись на цю 
картину, тато завше казав: «Твоя, Вікторе, 
картина над сервантом висить криво». На 
що дядько Віктор щоразу відповідав: «Ну 
й біс із нею». А коли дядько Віктор при
їжджав до нас у Будапешт і всідався на ка
напі (він завжди сідав на канапі, бо не вмі
щувався в жодне з наших крісел), то всі 
довго мовчали. Тато не знав, про що гово
рити з дядьком Віктором, та його це нітро
хи не бентежило. Мама вважала мовчанку 
непристойною і змучено розпитувала:

—  Що у вас новенького, Вікторе?
—  Нічого, —  відповідав він.
—  Як Ержі?
—  Теж нічого!
—  А картина й досі висить криво на сті

ні? —  раптом запитував тато.
—  А біс її знає. Який мені інтерес диви

тися на картини?
Після цього знову западала довга мов

чанка.
Сон поступово заглушав голоси, стер спо

гади, і я поринув у нього, як у тепле, без
крає море.

Наступного ранку нас розбудили о чет
вертій. Цей історичний пам'ятний день по
чався з незвичайного гамору. З нашого дво
ру і з боку вулиці Арена чулися револьвер
ні постріли.

—  Все, як і належить, —  сказав Янчі.
Мама була в англійському дорожньому

костюмі. Вона здавалася напрочуд елегант
ною, а її рідкісна краса розквітла ще пиш
ніше. Звикнути до маминої краси було не
можливо, навіть ми, діти, іноді завмирали 
перед нею, роззявивши рота. Мама, либонь, 
була єдина жінка в світі, що приймала ми
лування собою, як належне, й ніколи не зму
шувала ніяковіти тих, хто нею милувався.

На голову мама наділа модний сірий ка
пелюшок. вірніше, не наділа, а поставила 
його на високу, штучну зачіску. Робила во
на це так вправно, щоб жоден кучер, при
давлений крисами капелюшка, не пом'явся.

Світанок цього дня на початку серпня був 
туманний і дивний. Ми ніяк не могли як слід

прочуматися і трусилися, наче в пропасни
ці. Лише Янчі мав свіжий і бадьорий вигляд. 
Він узяв портфель під руку і загорлав:

—  Все моє царство —  за два гудзики до 
штанів!

У нього справді бракувало два верхніх 
гудзики коло штанів.

Пришивши йому гудзики, тітка Анна не 
втрималася, щоб не кинути докору:

—  Ось бачите, пане Янчі, все ж таки речі 
мають свій сенс.

4

Нас здивував натовп на вулиці Дам'янич.
0  такій ранній порі ми ходили тут не часто, 
але коли це траплялося, вулиця була по
рожня і тиха. З боку міського парку сунули 
натовпи якихось людей у військовому. Пе
ред кав'ярнею на розі вулиць Арена і Да- 
м’янич промовляв сліпий солдат. Мені за
пам'яталися уривки його фраз: «Я все одно 
бачу вас! Собаки!.. Бачу вас... Як не ховай
теся, все одно не зможете сховатись від 
моїх очей...».

Ми насилу протискувалися вперед. Тато
1 дядько Янчі несли кожен по валізі на пле
чі. Першим зупинив нас бакалійник пан 
Прайс.

—  Цілую ручки, ласкава пані, моє шану
вання, пане редакторе. І ваші милі діти з 
вами! Так рано і вже на вулиці?

—  Рано, кажете? —  запитав тато.
—  Вірніше, ще не пізно. А втім, нічого не 

відомо. Вчора ввечері у нас була диктатура 
пролетаріату, а сьогодні вже щось інше. Я 
вирішив не відчиняти крамниці.

—  Чому? —  знову запитав тато.
—  Нема чого продавати.
—  Але ж і вчора не було чого, —  заува

жила мама.
—  Вчора ще не було офіційно з усім по- 

кінчено.
. —  А сьогодні?

Пан Прайс розвів руками.
—  Кажуть, що всі установи в їхніх руках. 

Всьому кінець.
Янчі відкрив портфель і сказав:
—  Пане Прайс, у мене лишилося трохи 

цибулі та іншої зелені. Візьміть, будь ласка, 
хай це буде моїм внеском у капіталістичну 
торгівлю, яка відновлюється.

—  Дякую, —  відповів пан Прайс. —  У ме
не є ще грамів двісті льодяників, дозволь
те пригостити дітей. А куди ви так рано?

—  За місто, пане Прайс, —  відповів Ян
чі. —  Подихати свіжим повітрям.

Пан Прайс замислився, але вдав, що не 
зрозумів прихованого змісту слів.

—  Для здоров'я це дуже корисно, —  за-
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уважив він нарешті. —  Тут повітря зовсім 
смердюче стало.

Пан Прайс хотів іще щось додати, але 
його перервав гучний постріл. Натовп на 
вулиці здригнувся і застиг, запала гробова 
тиша, а за мить усі повернули назад до 
парку. Люди бігли й кричали. Мама стояла, 
немов скам'яніла. На її обличчі застиг по
див. Ми нічогісінько не розуміли.

—  Щось просвйстіло мені над вухом, —  
сказала вона.

Тато глянув на гарний модний сірий ма* 
мин капелюшок, поклав руку їй на плече і 
якимсь чужим голосом запитав:

—  Як ти себе почуваєш? *
—  Добре, —  відповіла мама. — Хіба мож

на почувати себе погано рано-вранці на ву
лиці, надто коли стріляють.
_Тобі не боляче? —  знову запитав тато.
—  Ні, —  здивовано відповіла мама.
—  Тоді скинь капелюшок.
—  Ти збожеволів?! Я зіпсую зачіску.
Тато одним махом зірвав мамин капелю

шок і підніс його високо догори. Ми нічого 
не розуміли.

—  Ти збожеволів! —  повторила мама,
Тато не відповів, а почав розглядати капе

люшок, у якому було дві дірки. Ми всі по
бачили ці дві дірки, одна навпроти одної. 
Куля пробила капелюшок над маминою за
чіскою.

—  О боже! —  скрикнула мама. —  Я маЬо 
не загинула на полі бою. Який жах! Але во
ни справді-таки знавісніли. Зіпсувати такий 
чудовий капелюшок!

—  Витрати історії, —  зауважив Янчі.
Ми не помітили, як довкола нас зібрало

ся кільце людей. Мамии капелюшок переда
вали з рук до рук. В натовпі знайшлися екс
перти вогнестрільної зброї, без яких ніде не 
обійдешся. Після швидкого обміну думок 
визначили марку гвинтівки —  «Манліхер», з. 
якої відстані було зроблено постріл і на від
стані скількох сантиметрів куля пролетіла 
над маминою зачіскою. Хтось навіть огля
нув мамині каштанові кучері, чи не підсма
лила їх куля. Ahe жодного сліду від пострілу 
на кучерях не лишилося. Куля пройшла. 
максимум за два сантиметри над маминою 
зачіскою. Постраждав лише капелюшок. 
Нам стало аж моторошно: ми зрозуміли,
якої смертельної небезпеки уникла наша 
мама. Я тоді вперше звідав почуття, яке 
більш ніколи не покидало мене —  я зрозу
мів, що історія ховає в собі багато несподі
ванок і кожна з них може бути для нас 
фатальною.

Мама розглядала зіпсований капелюшок. 
Навіть враховуючи все, що діялося довко
ла, вона не мбгла пуститися в дорогу з ді
рявим капелюшком. Мама покопалася в 
своєму ридикюлі, вийняла довгу шпильку,

пропустила її крізь обидві дірки на капе
люшку й закріпила другий кінець такою ж 
перламутровою застібкою, як і на головці 
шпильки.

—  От і все, —  коротко сказала вона. —  
Поспішаймо, щоб не спізнитися на поїзд.

—  Ми ще не знаємо, чи взагалі ходити
муть сьогодні поїзди, —  зауважив Янчі.

—  Ну й ранок! —  зауважив тато. —  Ми 
не забудемо його до самої смерті, розпові
датимемо про нього, і події округляться, 
обростуть подробицями. А тепер ми нічого 
не знаємо. Анічогісінько. Хто прострелив 
цей капелюшок і навіщо? Чи буде сьогодні 
поїзд? І якщо буде, то куди він нас повезе? 
Неповторний ранок. Коли-небудь діти про
читають про нього в шкільному підручнику.

Ми подалися до Східного вокзалу.
Вокзал був зовсім не схожий на знайомий 

нам Східний вокзал, з якого ми щоліта 
їздили на дачу. Мама взяла нас за руки. Та
то йшов попереду, Янчі позаду. Так ми про
биралися крізь натовп. На наші запитання, 
який поїзд іде до Сомбатхея, залізничники 
знизували плечима. З состава, що підійшов 
до станції, вискакували солдати, зарослі, в 
розстебнутих кітелях, з гвинтівками за пле
чима. З площі Барош увійшло кілька офі
церів, деякі в білих рукавичках. Вони щось 
кричали, командували, але їх ніхто не слу
хав. Солдати товпилися біля поїзда й не 
розходилися. Офіцер вистрелив у повітря.

І раптом величезне приміщення вокзалу 
виповнили звуки мелодії, котра всі двадцять 
шість наступних років була суворо заборо
нена. Солдати співали. Та ми дивилися не на 
них, а на Янчі. Він стояв «струнко» і співав 
разом з солдатами. Це було так незвичай
но! Янчі ніколи не співав, навіть не свистів.

Солдати встигли проспівати лише кілька 
перших тактів —  постріли і крики перервали 
їх. Запала раптова мовчанка.

Ми сіли в поїзд, про який залізничник 
сказав, що він піде на Сомбатхей. У ваго
нах було повно кіптяви і бруду. В купе Янчі 
зсунув докупи дві валізи й посадив на них 
маму. Пасажири мовчали, підозріло розгля
даючи один одного. Перший заговорив чо
ловік у зеленому капелюсі і з цапиною бо
рідкою.

—  Вони співали «Інтернаціонал»... Навіть 
не віриться.

Йому ніхто не відповів. Селянин зиркав 
на нас з-під крис капелюха і незворушно 
попахкував люлькою. Повний чоловік у пла
щі поводився так, неначе крім нього в купе 
нікого не було.

Паровоз смикнув, і поїзд рушив. Нам хо
тілося висунутись з вікна, як ми це часто 
робили, але було так тісно, що й поворухну
тися не могли. Нас трясло, коли колеса на-
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ШОго вагона підскакували на стрілках; поїзд 
дуже повільно набирав швидкість.

Мовчанку порушив тато. Він розповів, що 
трапилося рано-вранці з маминим капелюш
ком, показав дірки від кулі. Його слухали, 
затамувавши подих: тато вмів захоплювати 
людей. Він жодного слова не сказав про 
політику, але в його розповіді все було 
цілеспрямовано. «В мою дружину стріляв 
офіцер у білих рукавичках і лакованих чобо
тях. Я гадаю, він божевільний». Ми були 
здивовані. Селянин з люлькою запитав: «Ви 
були з ним знайомі?» Тато поглянув на ньо
го й, нітрохи не вагаючись, відповів: «Ми не 
були знайомі, але він знав мою дружину. 
Він хотів до неї позалицятися. Після замаху 
підійшов до мене й попросив вибачити йо
му. Тому я й гадаю, що він божевільний. Я 
дав йому такого ляпаса, що в нього з носа 
потекла юшка просто на білі рукавички». 
Ми дивилися на тата й дедалі більше чуду- 
валися. У погляді Дюрі була незвична суво
рість. Але вже за мить вона змінилася ро
зумінням в його кмітливих і гарних очах, і 
він сказав: «Тато такий сильний, він нікому 
не подарує, якщо нас хтось скривдить».

Старий селянин вийняв з рота люльку й 
зауважив:

—  Шкода було б такої гарної пані.
—  Мені кажуть «товаришко», —  відповіла 

мама і, як завжди, своєю красою та еле
гантністю здивувала всіх і нас також.

Тільки вона наважилася вимовити це сло
во. Мама знала свою владу над людьми. 
Вона володіла зброєю, скованою з розуму, 
чесності й неповторної чарівності, знала, 
що може сказати все, що їй заманеться, і 
нічого не боятися: силою своєї особи вона 
вміла підноситися над тими, хто її оточу
вав.

—  Ви, пані, комуністка? —  запитав її чо
ловік у зеленому капелюсі.

—  Цього я вам не скажу, доки ви не по
голите бороду, —  відповіла мама.

Минуло дуже небагато часу, але мама й 
тут, як і скрізь, здобула повну перемогу. 
Для всіх нас одразу знайшлося місце, нам 
пропонували щось перекусити. Люди, самі 
того не помічаючи, стали людянішими. Ог
рядний чоловік розгорнув на собі плащ і 
всіх нас розсмішив: у нього на поясі висів 
зарізаний гусак.

—  Хотів одвезти родині, але мені сказа
ли, що дружина з дочкою втекли з міста. 
Я зостався сам з оцим лебедем. Прийміть 
його від мене для ваших хлопчиків.

—  Дякую, —  відповіла мама. —  Ось по
бачите, знайдуться ваші дружина й дочка, і 
ви втрьох з апетитом з'їсте цього гусака. 
Тільки я раджу вам загорнути у що-небудь 
гусячу голову, з неї ще тече кров. Чи нема 
в кого якоїсь газети?

—  Ось, це вчорашня «Червона газета»,—  
сказав Янчі.

—  То ваша улюблена газета? —  запитав 
чоловік із цапиною борідкою.

—  Не відповідай йому! —  вигукнула ма
ма. —  Хай спочатку поголить бороду.

Тато стояв у проході і читав лекцію про 
французьку революцію. , ,

—  Французи й досі пишаються тим, що 
звільнили третій стан.

З утоми я майже нічого не розумів, ли
ше сидів і смоктав льодяники з кулька пана 
Прайса. Поїзд ледве повз, уповільнював 
хід, зупинявся. Якийсь залізничник сказав, 
що семафори не працюють. Після двох пе
ресадок, страшенно стомлені, ми о десятій 
вечора приїхали в Сомбатхей. Залізнична 
станція освітлювалася кількома жовтими 
лампочками. Довкола все тонуло в непро
глядній темряві.

5

Наш приїзд до Сомбатхея аж ніяк не ски
дався на урочистий в'їзд переможців. Та ми 
на це й не розраховували. Темне місто по
ринуло в нічне провінційне безгоміння. На 
вулицях не було майже нікого. Жодних оз
нак зміни режиму, якщо, звичайно, не бра
ти до уваги, що в задушливу серпневу ніч 
усі вікна були наглухо затулені щільними 
завісками або закриті віконницями.

Батько проклинав валізу, яку йому дове
лося нести, а дядько Янчі вгадував, як при
ймуть нас дядько Віктор та тітка Ержі.

—  Вони будуть дуже милі, —  запевняла 
мама. —  У провінціалів нерви міцніші. Що 
б тут не сталося, Віктора політика не стосу
ється. Може, в нього буде більше справ, 
тільки й усього. За диктатури пролетаріату 
держава дбала про його маєток і спиртовий 
завод. Тепер йому доведеться знову за всім 
наглядати самому. А взагалі Віктор нікого 
не боїться.

—  Він тримає мисливські рушниці в шафі 
у передпокої, —  сказав Янчі, —  дуже лю
бить полювати. І що б там не було, війна 
чи мир, революція чи контрреволюція, пі
сля десятої вечора відчиняє двері свого 
будинку лише з дробовиком в руках. Він 
каже, що тільки безумці відчиняють в Угор
щині двері, не тримаючи в руках рушниці.

Ми замислились над звичкою дядька Вік
тора.

Ми вже звертали на площу Болдіжара 
Хорвата, на якій жили дядько Віктор і тітка 
Ержі, як раптом сталася дивна пригода. 
Можливо, про це не варто було б і згаду
вати. Я, звичайно, міг би й не писати про це, 
дозволити своїй пам'яті змести з дороги
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такий нікчемний епізод. Але тоді спогад 
про те, що сталося, застряг би мені в зу
бах, і його довелося б пересувати із-за що
ки за щоку, і я не зміг би проковтнути йо
го, а виплюнути шматок з рота мені не до
зволялося.

Сталося ось що: валіза на плечі в дядька 
Янчі раптом розкрилася, впала, і на тротуар 
висипалось усе, що в ній було. Дрібниці? 
Можливо, але в моїй пам'яті вони посіда
ють важливе місце.

Дивне видовище являли собою всі ці, по 
суті, непотрібні речі, які валялися на площі 
Болдіжара Хорвата в Сомбатхеї о пів на 
одинадцяту ночі. Треба було щонайменше 
чверть години, щоб зібрати їх.

Мамина білизна —  і на бруківці! А бать
кові леза для бритви! В темряві ми їх ледве 
знайшли. Мамина фарфорова пудрениця 
розбилася, а мй ж удома навіть лейкопла
стом заліпили її, аби не розсипалася роже
ва духмяна пудра. Насилу позапихали всі 
речі назад у валізу. Ми були страшенно 
втомлені і забували про їжу, але почуття 
голоду раптом прокидалося в нас, і втому 
як рукою знімало.

Пригода з валізою не була ні смішною, ні 
значною, але запам'яталася мені на все 
життя; чому відімкнувся замок, я не знаю.
І якби один, а то ж обидва! Як обмірковано 
й підступно часом жартують речі над нами! 
Ні тоді, ні потім цю таємницю ніхто так і 
не розгадав.

Янчі з фаталізмом, що його він, можливо, 
нажив у Індії, не збирав речей. Він вважав, 
що предмети, які дуже хочуть покинути лю
дину, не варто вертати назад, хай ідуть собі 
від нас з богом. Людина не повинна нахи
лятися по ганчірки, краще подякувати чер
говим небожителям за те, що вони звіль
нили її від зайвого тягаря. Але люди люб
лять свій тягар, неначе життя дане їм тільки 
для того, щоб гнути спину під вантажем, 
який дедалі збільшується. Любов до власно
сті в них пересилює любов до свободи.

Тато звернув на цю пригоду ще менше 
уваги.

—  Негарна площа, —  сказав він. —  В 
Угорщині, на жаль, майже немає гарних 
площ. Не вміємо ми будувати міста. Про
вінційні міста схожі на великі села. А Буда
пешт іще лають за те, що все сучасне й но
ве починається з нього.

—  Ти поводишся, як турист, —  обурилася 
мама, —  ти забуваєш, що ти емігрант.

—  Я не емігрант, —  заперечив тато. —  Я 
вже сказав тобі, що не маю права назива
тися емігрантом. В еміграцію женуть мене 
мої погляди, відраза, яку я відчуваю. Не
щасна країна, крива й горбата!..

—  Нарешті зібралася з силами, щоб 
звільнитися від ганебного стовпа, але її»

певно, знову до нього прив'яжуть, —  сказав 
Янчі.

—  Знайшли коли говорити про політику! 
—  вигукнула мама. —  Діти аж хитаються з 
утоми, неначе випили літр горілки.

—  Твоя правда, —  відповів тато. —  Діти. 
Що буде з нашими дітьми в цьому світі?

Ми перетнули площу, на якій в одному з 
триповерхових будинків на другому поверсі 
мешкали дядько Віктор і тітка Ержі.

Ми подзвонили. В будинку не було двір
ника. Кожен поверх займала одна родина, 
сходи прибирали слуги. Нарешті в одному 
з вікон з'явилася величезна голова дядька 
Віктора.

—  Хто там? —  запитав він.
—  Нас п'ятірко, —  відповів Янчі.
—  Тобто як —  п’ятірко?
—  Та облиш ти, Вікторе. Ми приїхали з 

Будапешта: Лізі, Теза, я й хлопчики.
—  О боже, що з вами сталося? —  Не че

каючи відповіді, дядько Віктор зник у кім
наті.

За мить заспана служниця Юлішка вже 
відчиняла нам парадні двері. Юлішка спро
бувала поцілувати руку всім членам роди
ни, крім нас, дітей. Ми увійшли до помеш
кання, де вже горіло світло, і я одразу від
чув запах ванілі, такий сильний, що я його 
чую ще й тепер, через кілька десятиріч.

На дядькові були смугасті штани і така 
сама смугаста куртка. Смуги робили його 
ще більшим.

—  Оце сюрприз! —  вигукнув він. —  Я ду
же радий бачити вас.

—  Нам це байдуже, —  сказав тато, яко
му справді було байдуже, радіє дядько Вік
тор нашому приїздові, чи ні. Почуття вла
сної гідності не дозволяло татові цікавитись 
тим, як люди, що їх він вважав незначними, 
ставляться до його рішень.

З'явилася й тітка Ержі в довгому чорно
му квітчастому капоті, з пов’язаною голо
вою. Вона хиталася спросоння, але тут же 
розпочала свої безконечні розмови:

—  Приїхали все-таки до нас, людці? Зга
дали про родичів, про бідних провінційних 
родичів? Це дуже добре з вашого боку, що 
ви привезли до нас цих блідих од вашого 
столичного повітря дітлахів! Останній раз 
ви були в нас чотири роки тому і поїха
ли не попрощавшись. Відтоді я від вас нія
ких звісток не мала, хіба що Віктор зайде 
до вас у Будапешті, розповість потім мені. 
Горді люди —  столичні жителі, пихаті люди. 
Чого знаменитому столичному журналісто
ві у нашому смітті порпатися! Ще добре, 
що іноді лихо трапляється, а то ви й не зга
дали б, що у вас у провінції є родичі. Сі
дайте, сідайте, опускайте свої кістляві зади 
на стільці. Добре ж вас підвела ваша про-
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летарська диктатура. Ви вже їли? О боже, 
які худенькі мордочки у цих дітей! Вони й 
на дітей не схожі, інвалідики якісь. У них, 
мабуть, не стане сили навіть на те, щоб 
звільнити від повітря кишечник, хіба що раз 
на два тижні. Серце ви мені краєте. Юліш- 
ка, Вікторе, готуйте на стіл! У нас, хвалити 
бога, ще є що їсти... Нас ще не до кінця 
об'їли пролетарі. Ну, я могла б, звичайно, 
дещо розповісти, в нас теж із декого чима
лу данину зібрали. Але ми ще маємо трохи 
сала в бочках.

Слова так і лилися з рота тітки Ержі, і ми, 
як завше, дивувалися з її балакучості. 
Юлішка поралася біля столу. Дядько Вік
тор давав поради. На столі з'явилися таріл
ки, виделки й ножі, потім ковбаси й верш
кове масло, кава й молоко, шинка й над
звичайно смачна буженина. Юлішка відчи
нила стулку величезного буфета в староні- 
мецькому стилі й звідти разом з запахом 
ванілі, густим, наче ладан у церкві, з'явило
ся домашнє печиво.

—  Не маніртесь, накладайте собі повні 
тарілки, як справжні християни. Жуйте й 
ковтайте, якщо не хочете лишитися шолуди
вими мишами. Не будете їсти як треба, всі 
зуби повипадають, жодного не залишиться. 
А ти, Лізі, все така ж гарна, така ж кралеч
ка, чортяка вхопив би цього твого хирляво
го чоловіка —  мого шановного братика, він 
і в гадці не мав, коли в Комаромі на шовко
виці сидів, що в нього така красуня жінка 
буде, хоч і дочка бідного будапештського 
кравчика. А  чоловічок твій, либонь, сидить 
з ранку до вечора та книги укладає. Адже 
наша родина не була така вже нікчемна. 
Віктор знає про це, інакше хіба взяв би він 
мене! За Дунаєм усі на світі знали, що 
нянька впустила мене на тім'я з колиски. 
Небіжчик наш тато такий посаг за мене дав, 
що цей бегемот одружився б зі мною на
віть тоді, якби я все життя головою вниз 
стояла.

—  В мене від спадщини, по суті, нічого ін
шого не лишилося, —  урвав її тато,—  крім 
прислів'я: «Мій батько нікому не винен: в 
одного позичає, іншому повертає». Якось я 
попросив у батька грошей, щоб купити 
власну газету, так знаєш, що він мені від
повів? «Не дам я десять тисяч форинтів на 
газетку, яку на кожному розі можна купи
ти за десять крейцерів».

—  Він і тобі дав прибутковий будинок з 
кав'ярнею, —  заперечила тітка Ержі. —  Ти 
сам усе розтринькав.

—  Звичайно, —  відповів тато.—  Орендар 
кав’ярні не платив оренду, будинок по
требував ремонту, а грошей у мене не бу
ло. Я вважав, що краще продати його й 
поїхати з дружиною подорожувати. А вза
галі, я змалку так багато не говорив із то

бою. Годі! Я характером у батька вдався, а 
ти його характер не раз на собі скуштувала.

Родинну рівновагу, що похитнулася, від
новив дядько Віктор:

—  Краще їжте й розповідайте. Що вас 
привело сюди в Сомбатхей?

—  Ти й сам добре знаєш, Вікторе.
Одразу з'ясувалося, що хоч у Сомбатхеї

про події загалом було відомо, 'проте ви
сновків не робили жодних.

—  А  тепер що буде? —  запитав Віктор.
—  Контрреволюція, —  відповів тато.
—  То те, то інше, таке життя, —  сказав 

Віктор. —  Мене ні революція, ні контррево
люція не цікавлять. Вам теж не треба було 
в політику встрявати.

—  Це я в політику встрявала? —  запита
ла мама.

—  Не про тебе мова. У вас завше якісь 
свої погляди й усяка інша нісенітниця. Ду
маєте, що все знаєте, все розумієте. Не зна
єте ви цієї країни. Угорщина вперед руха
ється, як слимак, а назад —  як рак. Важко 
бути розумним у країні, котра сама не знає, 
чого вона хоче.

—  Правлячий клас знає, —  відповів тато. 
—  Йому потрібен феодалізм, клерикалізм, 
антисемітизм і все інше, що має в собі ре
акція. Для диктатури пролетаріату була ха
рактерна не диктатура, а гуманізм, що ним 
були просякнуті всі несміливі заходи, спря
мовані на звільнення пролетаріату. Тому 
вона й зазнала краху. Ти ще побачиш, що 
означає реакція! Побачиш, що тут накоять 
офіцерські загони, як «історична» Угорщи
на мститиме селянам, робітникам, а для за
доволення своїх примх —  і євреям. Ти по
миляєшся, якщо думаєш, що їх лють буде 
спрямована проти самих тільки комуністів. 
Переслідуватимуть усіх, хто якоюсь мірою 
був солідарний з народом, і з прогресивни
ми ідеями, в дусі яких і я виріс. Комуніста
ми вважатимуть не лише прихильників дик
татури пролетаріату, а й прихильників бур
жуазної демократії. Багато європейських 
народів ще століття тому здійснили в себе 
те, за що ці вбивці переслідуватимуть нас, 
як за революційну цілеспрямованість. У цій 
країні переслідуватимуть усіх, хто забажає 
з «нації панів кавалеристів» зробити сучасну 
державу.

—  Добре, добре, шановний братику, —  
перепинила його тітка Ержі. —  Буде розум
ніше, якщо ти з'їси трохи буженини, аніж 
базікатимеш про політику. Політична базі- 
канина ще нікого не довела до добра. Всі 
ви, столичні жителі, такі, тільки те й знаєте, 
що теревенити, а самі лізете в історію, мов 
черв'як у яблуко.

Тато грюкнув кулаком по столу й запев
нив усіх, що більш ані хвилини не залишить
ся в цьому домі. Але всі ми знали, що за-
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лишиться. Він навіть знайшов що сказати 
щодо якості поданого на стіл зельцу. «До 
дідька увесь цей жир, яким ви собі набива
єте черево!» —  випалив він. Дядько Віктор 
аж почервонів зі злості й почав доводити, 
що хоч він і поміщик та капіталіст, усе ж 
таки прогресивна людина і, як доказ, навів 
такі факти, як побудований ним спиртовий 
завод і те, що вже п'ять років минуло від
тоді, як він заборонив орати свої землі ра
лами і настільки обізнаний із сільським гос
подарством, що навіть у найневрожайніші 
роки на його полях пшениця родить краще, 
ніж у сусідньому баронському маєтку. Янчі 
з англійським спокоєм запевнив дядька 
Віктора, що він може не хвилюватися: ніхто 
не вважатиме його настільки прогресивним, 
щоб повісити на сухій гілляці.

—  Мене й так не повісять. У всій окрузі 
не знайдеться гілляки, яка витримала б мене.

Досхочу посперечавшись і стомившись у 
боротьбі внутріродинних поглядів, а також 
витративши всі аргументи, родичі на мить 
замовкли. Тато глянув на стіну й зауважив:

—  А в тебе, Вікторе, картина й досі кри
во висить.

—  Ну й що! І хай собі висить на здо
ров'я.

—  Просто неприємно бачити такі переко
си, —  сказав знову тато. —  Всякі перекоси 
неприємні.

—  Бридка картина,—  сказала мама.
—  Чому вона бридка? —  обурився Віктор. 

—  Що може бути бридкого в лісі, деревах, 
козулі... Поглянь, як добре намалював цей 
художник слід козулі на снігу. Я знаю і ліс, 
і козуль, і який вигляд має сніговий пей
заж... Не один десяток літ ходжу до лісу на 
полювання. Мені ця картина не здається 
бридкою.

—  Ти зовсім не знаєш природи, просто 
вдаєш, що знаєш. І про козуль знаєш неба
гато, хоч уся твоя світлиця увішана їхніми 
рогами.

—  Отже, по-твоєму, я й у цьому не куме
каю?

—  Так, —  підтвердив тато.
—  Я горе-мисливець? І ти спеціально при

їхав аж із Будапешта, щоб мені про те ска
зати?

—  Ми приїхали не для цього, Вікторе. Але 
якщо вже приїхали, то чому б не сказати 
тобі й про це.

Дядько Віктор зневажливо посміхнувся, 
як людина надто в собі упевнена, щоб 
звертати увагу на якихось там некомпетент
них критиків.

—  Погана картина, —  несподівано втру
тився в розмову Дюрі.

—  Чому погана?
—  З багатьох причин, —  відповів Дюрі, 

який успадкував од батька здібності до ма

лювання. —  Ви могли б, дядьку Вікторе, 
сказати, в яку, приміром, пору дня худож
ник писав цей ліс: вранці чи надвечір? Ви, 
звичайно, зможете це визначити, якщо так 
часто буваєте в лісі.

Дядько Віктор зніяковів.
—  На картині показано ліс... ну, вранці.
—  Це неможливо. Якбй це був ранок, то 

сонце світило б з іншого боку, адже воно 
сходить на сході й заходить на заході.

—  Можливо, в Сомбатхеї це не так, —  
докинула мама.

—  В Сомбатхеї теж так само, тільки на 
цій картині не так, —  відповів дядько Вік
тор. —  На картинах сонце сходить і захо
дить там, де це заманеться художникові.

—  Неправда, дядьку Вікторе, —  запере
чив Дюрі з удаваною покірністю в голосі.—  
Художник не буде брехати, людям мисте
цтва взагалі не личить брехати.

—  Брехати не повинен ніхто, —  докинула 
і тітка Ержі.

—  Слушно, —  схвалив Дюрі, —  ніхто не 
повинен кривити душею, тим паче худож
ник.

--  Ну, добре, добре; М ІЙ  ХЛ О П Ч И К у, —
примирливо мовив дядько Віктор. —  Зараз 
це не так важливо. Давайте краще подума
ємо, де вам спати.

—  Це теж важливо, —  стояв на своєму 
Дюрі. —  Повірте мені, дядьку Вікторе, це 
дуже важливо, щоб художник на такій кар
тині писав правду. Якщо художник хотів по
дати ліс уранці, то світло не може падати 
з західного боку; коли ж він писав його 
наприкінці дня, то так теж не може бути, 
щоб сонце світило з заходу, до того ж 
прямовисним промінням. У лісі одне сонце 
світить, а не двоє. Подивіться на голову ці
єї козулі, адже вона в центрі картини, а ос
вітлена згори. Людина, яка малювала цю 
картину, не дуже придивлялася довкола се
бе в лісі, а скорше написала її вдома, не за
мислюючись над тим, з якого боку світить 
сонце.

Я напихав свій рот шинкою, бужениною 
та іншими наїдками, очі мої злипалися, але, 
як завжди, мене дивувала спостережливість 
Дюрі. Він був винятково талановитий. Але 
ця талановитість найкраще проявлялася в 
мистецтві й техніці. Поряд з ним я був та
кий незграбний й недотепа, що іноді мені 
здавалося, ніби в нашій родині троє дорос
лих, і тільки один я дитина. Тато гордо ди
вився на Дюрі, а мама сказала:

—  Ми дуже рідко буваємо в лісі. Для 
нас довколишній світ —  темний ліс. І різні 
звірі є в ньому —  од віслюка до вовка, од 
папуги до сороки-білобоки. Але, очевидно, 
і ти, Вікторе, не дуже пильно роздивляєшся 
довкола в тому самому лісі, де ти знищив 
стільки дичини.
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Дядько Віктор підвівся з-за столу, піді
йшов до картини, глянув на неї й сказав де
що збентежено:

—  Може, ви й маєте рацію, хлопці. Мо
же. Коли я в лісі, то добре знаю, ранок це 
чи вечір. І про тварин я знаю стільки, що 
ви й уявити собі не годні. Хіба ви коли-не
будь бачили, які граціозні козулі, коли вони 
ще маленькі, або коли в них з'являються 
ріжки, такі маленькі, що вам нетерпели
виться, аби вони росли швидше й аби ними 
можна було оздобити стіну в передпркої.

—  І в тебе не стискається серце, коли ти 
стріляєш у таку козулю, Вікторе? — запита
ла мама.

—  Я тоді думаю не про серце, а про 
мушку, —  спробував пожартувати дядько 
Віктор.

За столом розгорілася нова битва. Тато 
презирливо висловився про тих, хто задля 
власної втіхи знищує тварин.

—  Адже я теж змалку жив у провінції,—  
сказав він. —  А наш батько все життя про
жив у Комаррмі, але двічі на рік вирушав у 
тривалі мандоівки. Проте й він жодного ра
зу в житті не був на ловах. «От коли і олень 
матиме рушницю, —  любив казати він, —  
тоді я буду на нього полювати».

—  Твій батько був комерсант, —  згідливо
кивнув головою Віктор, —  а ти інтелігент. 
Такі люди не можуть мати смаку до полю
вання. А  щодо мене, то я вам скажу, що 
немає більшої радості, ніж бачити, як пси 
нанюхають дичину, нападуть на слід і, зда
ється, так і полетіли б за нею в поле або 
між дерев, та. замість цього розумненько, 
я б навіть сказав; мудро оточують її, вушка 
нашорошать і зробляться вірними спільни
ками уважного мисливця. А  коли подаси їм 
знак, щоб вони піднімали звіра, прикладеш 
рушницю до плеча, націлишся в тварину, а 
вона мчить, життя своє рятує, і ти ловиш її 
на мушку... ось, спіймав, натиснув курою 
Що може бути прекрасніше? Тварина за
крутилася на білому снігу, буває й так, що 
двічі перекинеться в повітрі або ковзне по 
снігу, як на ковзанах, і тут же впаде на бік. 
Трапляються й такі упертюхи, що і вдруге 
стріляти доводиться: поранений, а біжить.
Собаки насідають, і треба бути обережним, 
аби не підстрелити котрусь із них. Бо соба
ка —  це майже людина, доки вона тобі 
служить, ти зобов'язаний її любити, як вір
ного слугу. А якщо собаці набридне полю
вати, вона вже більше ні на що не здатна. 
У мене було три таких собаки, вони хоч і 
бачили здобич, проте не йшли по сліду* за
пах чули, а мене по ньому не вели. А ще 
не старі були, і такі міцні пси, тільки про
пала в них мисливська солідарність. Збунту
валися. Що я мав робити? Довелося всіх 
трьох пристрелити. І похорон їм улаштував,

як годиться: біля входу до спиртового за
воду закопав їх, там і сплять вони вічним 
сном. Якщо хто дасть утекти хоч одній тва
рині, той не справжній мисливець. У кого 
руки дрижать або різні дурниці в голову 
лізуть, на зразок того, що й заєць також 
жива істота, творіння боже, і олень творін
ня боже та й решта теж, той може* в пекло 
йти —  він мисливцем більш ніколи не буде. 
Вам не зрозуміти, як це чудово —  бути 
мисливцем! Надто раннім зимовим вечо
ром, коли ще немає четвертої, а вже суте
ніє, і упряжки з'їжджаються до мисливсько
го будиночка, вивалюють дичину на сніг. 
Мисливці показують один одному свої тро
феї й самі дивуються. Прекрасне це почут
тя, коли мисливець знає, що недарма день 
у лісі проблукав. Відчуваєш якийсь сенс 
життя, бачиш наслідки своєї праці. А  в бу
диночку вже й бенкет готовий! Стіл накри
тий, вина запашні, фазан, заєць, смачно при
готовані, з прянощами, з салом, часником! 
Глянеш —  і слинка тече. А аромат який! 
Трішечки пахне димком, смаженим м'ясом... 
Співати хочеться. Спершу проспіваємо пі
сень двадцять-тридцять, а далі причепимося 
до якоїсь однієї й тягнемо до півночі. Потім 
мисливці допомагають слугам вантажити 
дичину на вози й вертаються домів. Уночі 
холод посилюється, тебе розбирає вино, і ти 
мчиш у забутті, наче в солодких обіймах.

—  Та ти, Вікторе, поет, —  сказав Янчі, 
який досі уважно читав газету. —  В Радян
ській Росії тобі навряд чи вдалося б отак 
полювати. Ну, а в Угорщині... У нас тепер 
криваві полювання почнуться. Тому ми й 
поїхали з Будапешта. Полювання, цькуван
ня... Це й буде контрреволюція. А  мислив- 
ці-контрреволюціонери рано чи пізно й сво
їх собак перестріляють, якщо вони відмов
ляться брати участь у вбивствах.

—  Збирайте свої речі, —  рішуче сказав 
тато. —  Ми не залишимось тут більше ані 
на хвилину.

—  Не дурій, Тезо! —  гримнув на нього 
дядько Віктор.

—  Я зовсім не жартую. Мене вразила 
твоя мисливська історія. Навіть не сама істо
рія, а те, як ти її розповідав. Забуття, й со
лодкі обійми... Здивував ти мене.

Янчі підвівся з-за столу. ’ .
—  Я теж зрідка люблю пополювати. Тіль

ки не знаю, як треба правильно тримати 
дробовика.

Ми подивилися на Янчі, не розуміючи* що 
він придумав.

Усі вже стояли, мама сумно дивилася на 
нас, вона бачила, як ми стомилися, і їй хоті- 
лося нас швидше покласти спати. У неї був 
твердий характер, але тут вона не витрима
ла й сказала:



—  А  чи не можна спочатку відпочити, а 
потім уже провадити цю класову боротьбу?

—  Це не класова боротьба, —  відповів 
тато. —  Це розбіжності в думках між люди
ною і сп'янілим від убивств безумцем. Ми 
не можемо тут залишатися. Я не хочу.

—  Не дурій, Тезо, —  повторив дядько 
Віктор. —  Я не розумію тебе. Зачекайте. Я 
краще покажу Янчі, як тримати дробовика.

Під широкими кроками дядька Віктора 
загойдалася підлога, він зник у передпокої 
й одразу ж повернувся з двоствольним дро
бовиком у руках.

—  Добра рушниця, хоч і стара... Марки 
«Браунінг».

—  Облиш, Янчі! Теж знайшов час.
—  Мені хочеться засвоїти технічну части

ну цього діла.
—  Ось ти таки дурієш, —  сказав тато.
Але Янчі робив своє.
—  Дай сюди, Вікторе!
Дядько Віктор почав йому охоче поясню

вати.
—  Притисни приклад до плеча, тільки не 

так міцно, як гвинтівку. Лівою рукою треба 
легенько перехопити цівку посередині, тіль
ки легенько, щоб дріб вільно розлетівся... 
І не забувай, що з дробовика треба ціли
тись перед твариною, яка біжить, а вона 
вже сама подбає про те, щоб дріб не про
пав марно. Звичайно, й тут, як і у всьому, 
треба мати чуття.

Дядько Віктор пояснював докладно й ква
ліфіковано. Янчі взяв у нього з рук дробо
вика, приклав до плеча, слухаючи у всьому 
Віктора.

—  Припустімо, що треба стріляти в козу
лю на картині. Вона біжить зліва направо, а 
я стріляю трішечки поперед неї.

—  Правильно, —  сказав Віктор. —  Тільки 
не тримай рушницю так напружено, трохи 
легше.

Янчі примружив ліве око й підморгнув 
правим. Він прицілився в зимовий пейзаж і 
неправильно освітлену козулю.

Пролунав постріл.
Картина впала зі стіни.
—  Ти збожеволів? —  крикнув дядько Вік

тор. —  У кімнаті полюєш?
—  А  чому б і ні?
—  Вся ваша родина божевільна! Розбу

диш усе місто.
—  Ну й що? —  поцікавився Янчі.
Нам дітям, після цього спати вже не хо

тілося. Дядько Віктор кинувся до вікна, від
хилив штору і визирнув на вулицю.

—  О  боже! Всі повисувалися з вікон. Тіль
ки патруля ще тут бракувало.

—  Патрулів поки що немає, —  зауважив 
Янчі.

—  А якщо вже є? За таку дурницю дове
деться щонайменше п'ять кілограмів сала
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віддати. Вони обов’язково подумають, що 
тут пахне політикою.

—  Та ти не хвилюйся, Вікторе, —  заспо
коїла його мама. —  Вас у місті знають. І 
знають, що ви ніколи не займалися політи
кою, що ви мирні люди. А  з таким відомим 
мисливцем усе може трапитись.

—  Але ж  ми все одно підемо ЗВ ІД СИ , —  

сказав тато.
Ми швидко зібралися, і не минуло й двох 

хвилин, як знову всі п'ятеро перетинали ве
лику площу, супроводжувані поглядами з-за 
спущених штор і причинених віконниць. 
Тільки один наважився запитати нас, і з го
лосу можна було зрозуміти, що він напід
питку.

—  Скажіть, будь ласка, хто стріляв?
—  Дрібниці! —  відповів тато. —  Певно, 

десь полюють на козулю. Тепер це цілком 
можливе.

—  Як? —  здивувалася постать у нічній со
рочці. —  Ви кажете, що стріляли в козулю?

—  А в кого ж іще можна стріляти в наш 
час? —  докинула мама.

Ми наддали ходи й незабаром сховалися 
в темряві.

6
Дядько Віктор і тітка Ержі були вкрай 

здивовані нашим несподіваним рішенням, 
обоє вихилилися з вікна і голосно шептали 
у тишу серпневої ночі: «Верніться! Погаря
чилися й годі! У кожній родині бувають 
сварки! Я не хотів вас образити!» І так далі.

А ми навіть не обернулися на їхні слова. 
Біля іншого вікна їдальні, освітлена лам
пою, ридала Юлішка. Вона була маленько
го зросту й худа. В домі дядька Віктора нею 
страшенно попихали, і я й досі чую її пере
ривчасте від постійного поспіху дихання.

Тато запропонував найняти в готелі Кова
ча три номери на ніч.

—  А платити чим будемо? —  поцікавився 
Янчі.

—  Зараз надто пізно, щоб займатися 
дрібницями, —  зітхнула мама.

Тут же на вулиці ми підрахували всі наші 
капітали. Знайшлися у нас і «білі» і «сині» 
гроші1. Найбагатшим серед нас, на загаль
ний подив, виявився Янчі: у нього ще зоста
лися гроші, одержані за роботу на городах.

У готелі ми найняли три суміжні кімнати 
на другому поверсі. Кімнати були великі, з 
вікнами на площу. На туалетному столику 
лежали бланки для прописки. Тато одразу 
порвав їх на шматки й викинув у кошик для

1 «Білі» гроші, випущені під час революції, називалися так 
тому, що зображення на них було з одного боку, другий за
лишався білим. «Сині» —  звичайні гроші.



сміття. Так він завше робив з усіма друко
ваними папірцями: «Нема ніякої рації за
йматися такими дурницями. Історія світу 
сама заповнить усі анкети, сплатить рахунки 
й погасить усі борги», —  сказав при цьому. 
Я не пам’ятаю, як я роздягся і ліг у постіль, 
знаю тільки, що наступного ранку я проки
нувся в ліжку і на мені була свіжа нічна 
сорочка. Сусіднє ліжко було вже порожнє. 
Дюрі сидів край відчиненого вікна й малю
вав майдан. На будинках уже висіли черво- 
но-біло-зелені прапори.

З сусідньої кімнати долинали гучні голо
си. Голос дядька Віктора гримів найдужче. 
Дюрі ніколи не цікавився родинними нара
дами, чого я не можу сказати про себе. В 
нічній сорочці до п'ят, заспаний, я пройшов 
до сусідньої кімнати і вмостився біля мами. 
На столі лежали рештки розкішного снідан
ку: шкаралупа з яєць, вершкове масло, 
джем, поряд з великим чайником на папе
рі —  шмат зельца і довга тонка ковбаса. В 
кімнаті приємно пахло. Не важко було здо
гадатися, що про все подбав дядько Віктор.

За родинною звичкою всі, крім мами, 
ходили по кімнаті.

—  Давайте сядемо,— запропонував дядь
ко Віктор. —  У мене вже крутиться голова. 
— Він спробував утиснути свої величезні сід- 
ниці в одне з маленьких крісел, йому цене 
вдалося, і дядько Віктор вмостився на ліж
ку, котре жалібно заскрипіло й супровод
жувало скрипом кожен дядьків жест. Го
лосне скрипіння ліжка роздратувало тата, і 
він гукнув:

—  Припини цей скрип, Вікторе, я його не 
терплю.

—  Де ж йому більше сісти, бідоласі? —  
заступилася за Віктора мама.

—  Нема чого йому сідати. Хай постоїть.
Тато ніколи не виявляв поблажливості до

ближніх і казав своєму співрозмовникові 
все просто в вічі. Зате настрій його зміню
вався так швидко, що люди, які мало його 
знали, ніяковіли.

Дядько Віктор підвівся з ліжка. Він був 
схожий на слона, що раптом з'явився в кім
наті. Завжди рожеве обличчя його стало 
яскраво-червоне, здавалося, він ось-ось ви
дасть із себе якийсь трубний войовничий 
звук. Але цього не сталося. Дядько Віктор 
прийшов миритися, а не воювати. Груди йо
го ходором ходили від стримуваних почут
тів.

—  Осоромили ви мене. Всі довкола бачи
ли, як ви від мене пішли. І ніхто нічого не 
розуміє. Спочатку Янчі, як божевільний, 
стріляє в хаті з дробовика, потім ви всі 
втрачаєте розум і йдете вночі геть. Люди 
дивуються, і вони мають рацію. Дехто ка
же, що ви самі пішли, але хтось може по
думати, що я вас вигнав.

—  Я чхаю на те, хто що говоритиме у Сом- 
батхеї, —  відповів тато. —  Думка цього мі
ста мене не цікавить. Не міг же я залиши
тися на ніч в людини, яка розповідає мені 
різні дурниці про вбивства, а в самої слина 
з рота тече! Що ти за людина, Вікторе? Які 
пристрасті ховаєш у собі?

—  Дозволь зауважити, що люди 1 полю
ють з самого сотворіння світу. І це дає їм 
насолоду. Ти не повинен забувати, що мис
ливці стріляють не в людей, а в тварин. А 
тварина не людина. Я ніколи не стріляв у 
людину! Заприсягаюся мадонною, що я ні
коли пальцем не зачепив нікого і не зачеп
лю, доки житиму.

—  Віктор має рацію, —  втрутилася в роз
мову мама, —  треба віддати йому належ
не, він ніколи нікого не вбивав. Такі порядні 
люди тепер рідко трапляються.

—  А ви не кепкуйте. Тепер таке діється, 
що навіть це поважати треба. Тільки ви, 
столичні мешканці, не поважаєте провінцію.

—  Приміром, я дуже поважаю провін
цію, —  заперечила мама. —  І Теза дуже 
поважає. Він за своє життя написав більше 
статей про турботи й злигодні робітників і 
селян, —  а вони в них спільні, —  ніж ти 
просто подумав про це. Це ти ненавидиш 
Будапешт, хоч він значно гарніший за Сом- 
батхей. і саме місто, і вигод у ньому біль
ше, а ти завжди з піною на губах говориш 
про нього.

—  І ненавиджу! —  погодився Віктор. —  
Усе погане звідти. І ця диктатура теж.

—  А як ти гадаєш, чому? —  запитав Янчі.
—  Тому, що там багато пролетаріату, 

більше, ніж у всіх інших містах, разом узя
тих.

—  Я знаю, що ти контрреволюціонер, —  
урвав його тато. —  А якщо хто-небудь 
контрреволюціонер, то він ненавидить усе 
прогресивне, ненавидить тих, хто будує кра
їну, і це означає, що він ненавидить народ 
своєї батьківщини, і це ще означає, Вікто
ре, що така людина —  зрадник, убивця. Во
на зйімає з цвяха рушницю, вбиває собаку, 
а потім починає вважати країну місцем, де 
їй дозволено полювати, б'є тварин, далі по
чинає ганятись за людьми. Я не тому на те
бе розгнівався, що ти любиш мисливство. Я 
знаю й таких, хто любить полювати і разом 
з тим залишається чесною людиною. Але 
коли людина з таким презирством гово
рить про життя, а з такою любов'ю про 
смерть* як ти...

—  Я говорив про тварин, а не про людей. 
Я поважаю людей. І сестру твою поважаю. 
Тридцять років ми одружені, і я завше ви
конував щодо неї взяті на себе зобов'язан
ня.

—  Ти маєш рацію, Вікторе! —  усміхнув
шись, сказала мама. —  А  ми й не подяку-
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зали тобі жодного разу за те, що ти не 
вбив Ержі.

—  Ну добре, годі... —  відмахнувся тато.
Сонячний промінь проник до кімнати,

ковзнув по обличчю дядька Віктора, зало
скотав ніздрі. Невідомо, чи хотів він іще 
щось сказати, але ми почули лише голосне 
як грім чхання. Дядько Віктор витяг з ки
шені носовика, завбільшки з простирадло, 
розгорнув його, немов білий прапор пере
мир'я, і голосно висякався.

—  Вас би всіх треба... треба... Апчхи!..
Дядько Віктор відмовився від дальшої

суперечки.
Тим часом до кімнати зайшов і Дюрі. Він 

погортав свій зошит для малювання олів
цем, присів на стілець і почав дивитися на 
дядька Віктора так, неначе хотів вивчити всі 
кратери на його схожому на Місяць обличчі, 
виміряти його велетенський зріст. А дядько 
Віктор стояв, тільки трішки не сягаючи го
ловою до верхнього одвірка дверей і почу
ваючи себе так, неначе цей світ було ство
рено невідповідно до його розмірів.

Закінчивши чхати, дядько Віктор сказав:
—  Мені хотілося б перекинутися з вами 

кількома словами.
—  Не варто, Вікторе, а то я скажу тобі 

тільки одне слово, —  підвищив голос тато.
—  О боже, яке треба мати до вас тер

піння! Якби не це терпіння, мене давно 
грець побив би, —  зітхнув Віктор. —  Але у 
такому здоровані, як я, багато чого вміща
ється. Навіть терпіння. Ми з Ержі вирішили, 
що я прийду до вас у готель і владнаю ро
динні стосунки. Я не можу припустити, щоб 
ви жили не в мене. Ми посварилися? Ну й 
що? Між родичами все буває. У того, хто не 
свариться, вода в жилах замість крові. Але 
якщо він і помиритися не захоче, то він не 
людина. Якщо я вас образив —  даруйте, але 
так це не може залишитися. Сомбатхей —  
місто провінційне, тут на все звертають ува
гу... І ніхто не зрозуміє, чому ви не в мене 
живете. Кожен скаже: ось вони які, буда
пештські родичі! Приїхало сюди це цабе із 
столиці, де його всі офіціанти в кафе зна
ють, і не вшановує тим, щоб у мене жити.

—  Отже, це ти лише з марнолюбства?—  
зауважив тато.

—  Марнолюбство? До дідька! Коли б це 
було всього-на-всього марнолюбство, я б 
усе-таки образився, коли ти назвав мене 
контрреволюціонером.

—  А  за кого ти себе маєш? —  запитав 
Янчі.

—  Ви всі з глузду з'їхали. Невже ви 
справді вважаєте, що на людину можна на
тягти гамівну сорочку з кількох епітетів? Я 
підданий своєї країни, сплачую податки, у 
мене є маєток, спиртовий завод, діло, дру
жина, слуги, селяни, робітники. Навряд чи

можна назвати мене революціонером! Але 
й контрреволюціонером теж не можна. Хо
чеш, аби я тобі сказав, що ти революціо
нер? Сам знаєш, що в нас тепер гірше буде 
революціонерам, аніж контрреволюціоне
рам.

—  На жаль, я не заслужив, щоб мене 
можна було назвати революціонером! —  
сумно зітхнув тато. —  Але ти можеш, зви
чайно, називати мене, як тобі заманеться. 
Ким тепер вважатимуть людину, це вже за
лежатиме не від фактів, а від кривавого 
туману, що затьмарить багато голів. Най
краще втекти разом з родиною від грізної 
бурі, яка насувається, —  через неї наша 
країна знову опиниться біля ганебного стов
па. Ти й сам знаєш, Вікторе: маєтку ми не 
нажили. Нам навіть нема чим заплатити за 
цей готель.

—  Дуже погано! —  сказав Віктор. —  Ад
же батько залишив тобі пристойну спадщи
ну: прибутковий будинок у Комаромі і ка
в'ярню в ньому. Ви все розтринькали. Ти 
міг розбагатіти. Міг мати більше, ніж я. Сам 
я нічогісінько не дістав, у мене вистачило 
сили й розуму лише на те, щоб примножити 
посаг. Спиртовий завод побудував. І можу 
сказати, що мене люблять і робітники, і се
ляни, хоч вас це й здивує. Вони не скривди
ли мене за диктатури, бо і я їх ніколи не 
кривдив. Я казав їм: хай буде так, як я вам 
сказав. А потім дони мені те саме казали. 
Між нами ніякої класової боротьби немає. 
Хіба це можна назвати класовою бороть
бою, коли селяни присилають мені стільки 
сала, шинки, зельцу, ковбас, курчат, качок, 
що в коморі не вміщається? І знаєте, чому 
вони мені це присилають?

—  Бояться, що ти схуднеш, Вікторе, —  
перебив його Янчі.

—  А схуднути тобі варто було б кілогра
мів бодай на двадцять— тридцять. І ти міг би 
бути вдячним за це тим, хто* тобі в цьому 
допоміг, —  усміхнувшись, докинула мама.

—  Вони тому зі мною добрё поводяться, 
що й самі не знають, чим уся ця чехарда 
скінчиться. Коли мій маєток націоналізува
ли, мене ж у ньому призначили управите
лем. Може, ви скажете, що вони божевіль
ні? Зовсім ні. Вони доручили керівництво 
тому, хто любить цю землю і розуміється 
на ній.

—  А тепер ти віддаси їм землю, щоб во
ни нею керували? —  запитав тато.

—  Ми зібралися тут не для того, щоб спе
речатися. Я прийшов сказати ваМ: заплатіть 
за готель і перебирайтесь до нас, Якщо ж 
ви вважаєте за краще залишитися тут, то я 
все одно віддаю себе у повне ваше розпот 
рядження.

—  Ми тобі дуже вдячні, —  відповіла ма
ма. —  Але ми не любимо таких туманних
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виразів і хотіли б краще почути, скільки ти 
нам асигнуєш?

—  Скільки вам потрібно? Я даю вам стіль
ки, щоб ви могли де завгодно прожити три 
місяці.

—  Оце діло! —  погодився тато. —  Ми 
приймаємо. Ти все-таки добра душа, до то
го ж поміщик, який найближчим часом по
люватиме лише на тварин. Це відрадне яви
ще.

—  Я була певна, що все владнається, —  
сказала мама.

7

Обідали ми, звичайно, в дядька Віктора. 
Це була трапеза примирення. Тітка Ержі зі 
звичним для неї багатослів'ям пояснювала 
способи приготування страв, які подавалися 
на стіл, не забуваючи робити випади проти 
столичної «поверховості» й підкреслюючи 
переваги провінційної кухні. Розповідь її 
пливла одним суцільним потоком без кра
пок і ком; тітка Ержі пригощала нас так 
наполегливо, що ми в неї завжди об'їдали- 
ся. Частуючи, вона називала нас охлялими, 
хирлявими, замореними, ледачими, кволи
ми, недокрівними, рахітиками і ще худина- 
ми, худинками та худокрівними. Тато вийняв 
свій блокнот і записував словечка тітки Ер
жі. Він говорив, що таких слів не знайдеш 
у жодному угорському діалекті, що навіть 
Йокаї не вживав їх, хоча, на думку Яноша 
Араня, знав стільки слів, як ніхто ні до, ні 
після нього в Угорщині. Ми, діти, давно 
звикли до балакучості тітки Ержі, яка, не 
маючи дітей, народжувала на світ слова. 
Вона повинна була повідомити нам так ба
гато, що від супу до солодкого за столом 
ніхто більше не зміг промовити жодного 
слова. Надто любила вона розповідати про 
те, як торгуються на базарі. Найцікавіші іс
торії вона розігрувала в особах. М'ясо з га
лушками їли ми під безперервний акомпа
немент: «...а я їй... а вона мені... а я їй...» 
Тітка Ержі розповідала про свої маленькі 
перемоги —  єдину справжню радість свого 
життя. Мова її була соковита. Апломб ней
мовірний. Іноді ми слухали її навіть з цікаві
стю. Зв'язок тітки Ержі з зовнішнім світом 
здійснювався головним чином через дядька 
Віктора. Вона могла говорити про свого чо
ловіка з такими подробицями, що це вже 
починало здаватися знанням зовнішніх по
дій. А ще вона дуже любила говорити про 
слуг. Про Юлішку говорила з якоюсь на
віть пристрасною зацікавленістю. Знала во
на про своїх слуг геть усе, аж до наймен
ших порухів душі і найінтимніших таємниць, 
до яких нікому й ніколи не повинно бути

ніякого діла. Тітка Ержі оповідала нам про 
те, як миється Юлішка. Юлішка любить за
пашне мило, можете собі уявити^ запашне 
мило! Жодна пані стільки не вовтузиться зі 
своїм волоссям, як Юлішка, яка —  ви тіль
ки уявіть собі —  щодня розчісує густим гре
бінцем волосся, що сягає їй «до пупа». Тіт
ка Ержі безсоромно оголювала всі таємниці 
інтимного життя Юлішки, вживайочи при 
цьому слова, які принаймні дивували нас. 
Ще зовсім молода жінка, тітка Ержі, ліквіду
вала в собі й довкола себе всяку жіноч
ність: це був її захисний панцир проти мож
ливих образ. Ніколи й нікому навіть на дум
ку не спадало, що тітка Ержі належить до 
жіночої половини роду людського. У ній 
була невблаганність жінки, яка знову зна
йшла давно втрачену цнотливість, але дядь
ко Віктор, як я чув про це не раз пізніш, не 
став жертвою світу, що пах ваніллю. Навпа
ки. Природна холодність дружини звільнила 
його від подружніх обов'язків. Матеріальна 
забезпеченість давала йому змогу задо
вольняти свої фізичні потреби вишуканими 
стравами, вином та полюванням, і він ціл
ком узгодив свої потреби з можливостями 
провінційного міста. Я й згодом ніколи не 
міг собі уявити дядька Віктора як активного 
самця. Тато називав це браком фантазії й 
казав мені: «Ти просто дурник, синку, якщо 
думаєш, що любощами займаються лише 
мавпи, а слони ні». Наприкінці тридцятих ро
ків мені довелося пересвідчитися в правди
вості татових слів. Тітка Ержі повідомила 
нас, що дядько Віктор помер від удару під 
час любощів з чужою жінкою. «От ба
чиш!» —  сказав тато, який надавав велико
го значення тому, щоб його слова у родин
ному колі ніколи не викликали сумніву.

На солодке подали «золоті галушки» —  
улюблену татову страву. Наминаючи їх, тато 
раптом сказав, що в Будапешті їх готують 
краще, не такими жирними. Тітка Ержі на 
хвилю замовкла з образи, а тато спокійно 
провадив:

—  Ви тут у провінції не їсте, а набиваєте 
собі животи. По обіді в вас усе обличчя 
блищить від поглиненого жиру. І робите ви 
це навіть тоді, коли мільйонам людей су
хого хліба й то не вистачає.

Тітка Ержі поглянула на дядька Віктора, 
мовчки благаючи в нього допомоги, та той 
спромігся лише порадити татові:

—  Не їж, якщо не подобається.
Але тато не припиняв атаки:
—  Ну що ви їсте?! Жир, сало, шкварки, 

ковбасу, м'ясо з червоним перцем, весь час 
мясо і паприку, м’ясо і паприку... Небіжчик 
батько казав, що вся Угорщина пропахла 
м'ясом з паприкою. їдеш у поїзді, і звіду
сіль лине цей запах: у відчинені вікна по
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їзда, від пасажирів, що сидять поряд, звіду
сіль жирний сморід підсмаженої цибулі, 
тушковацрго м'яса й паприки. І тут у вас все 
цим запахом просочено, навіть ваніль, і ки
лими, і парфуми, і жіноча білизна. Навіть 
бідність теж пахне цибулею з паприкою. А 
ви ще зарозуміло вважаєте себе культур
ними людьми.

Так казав Тато, а сам ретельно спорожню
вав тарілку спершу від м'яса в соусі з чер
воного перцю й галушок, що плавали в сме
тані, потім від золотавих од жиру галушок 
з горіхами й ванільним кремом.

Обід наближався до кінця. На величезній 
серветці, пов'язаній під потрійним підбо
ріддям дядька Віктора, з'явилися завбіль
шки з долоню червоні плями масної папри
ки.

Янчі не їв тушкованого м'яса з паприкою. 
В родині всі це знали і називали його кос
мополітом, бо він визнавав лише ледь під
смажене м'ясо і черствий хліб. Доки з хліба 
можна було ліпити коників, він до нього на
віть не торкався. Не їв він і м'яса з папри
кою. «Вся угорська поезія, —  казав він, —  
не зробила стільки для народної освіти, 
скільки зробила б офіційна заборона за
правляти страву підсмаженим на смальці 
борошном. Коли люди з такою жадобою 
поглинають усю оту гидоту, від якої в них 
потім з'являється виразка шлунку і кишеч
ника і вуха їм заливає жиром, з ніздрів зви
сає локшина, вони схожі на присипаних бо
рошном клоунів, розпухаються так, що сер
це їхнє переміщується зі свого звичного 
місця, вони навіть дихати не можуть, лише 
хрокають та віддихуються, повітря проникає 
в їхній мозок, давить на нього, думки спо
творюються, а розум стає настільки неваго
мий, що ми навіть не помічаємо, коли він 
залишає нас».

—  І все-таки ви, хвалити бога, добре "по
обідали, —  сказав дядько Віктор.

Він задоволено констатував, що його ро
дичі, хоч і гудять угорську провінційну кух
ню, знищили подані на стіл страви в належ
ній кількості. Для дядька Віктора це був 
безумовний доказ перемоги провінційних 
смаків над столичними.

Тітка Ержі зробила велику тактичну по
милку. Вона сказала:

—  І все-таки цим столичним мешканцям 
подобається наша провінційна варенина, та 
й до грошенят наших провінційних вони 
ставляться не так уже й презирливо...

—  Замовкни, Ержі! —  грюкнув тато ку
лаком по столу. —  Хіба родичі повинні вва
жатися філерами? Ну, а якщо тобі вже так 
хочеться порахуватись, ми можемо це зро
бити і з'ясувати, хто насправді й кому ви
нен.

—  Не кривдіть Ержі, —  заступилася за

тітку мама. —  Радіти треба, почувши нареш
ті й від неї розумні слова.

—  Якщо вже кого нянька тім'ячком вниз 
упустила, хай краще не мудрує, —  сказав 
тато.

—  В словах Ержі є сенс, —  не підносячи 
голосу, зауважив дядько Віктор.

—  А для тебе, Вікторе, найрозумніше —  
схуднути хоч трошки! —  вибухнув гнівом 
Янчі. —  Навіть відгодовану свиню ріжуть, 
коли втрачають надію, що вона ще може 
набувати ваги.

Дядькова добродушність допомогла йо
му стерпіти й цю образу.

—  Слоном я вже був, тепер став сви
нею, —  відповів він. —  Крім того, я ще 
й контрреволюціонер і цілком визрів для 
того, щоб мене зарізали, якщо я добре зро
зумів.

—  Ні, —  відповів йому тато, —  про це ти 
й не мрій. Ти вважаєш нас добрими людь
ми, чесними й прямолінійними. Але хоч би 
що ми робили, вище своєї голови не стриб
немо. Тебе зробив м'якотілим увесь той 
жир, що його ти щодня пожираєш, нас же 
м'якотілими зробив гуманізм. До того ж 
пом'якшуючий вплив роблять ще й родинні 
почуття. Ми тебе не заріжемо, але не з 
власної доброчесності, в цьому не сила на
ша, а наша слабкість.

—  Коли б не це, —  розвинув татову дум
ку Янчі, —  ви зараз їли б лише сухий хліб 
і раділи б йому. Ви справді думаєте, що 
гроші, які ви вважаєте своїми, належать 
вам? —  Тут Янчі виклав усе, що за кілька 
місяців диктатури пролетаріату довідався 
про експлуатацію, до того ж коротко й зро
зуміло.

Юлішка принесла каву зі збитими вершка
ми. Тут навіть такі делікатеси водилися. Чо-̂  
ловіки розслабли від багатого обіду, недав
ня злість вгамувалася в них, і вони стали 
лагідні й благодушні. Ми з Дюрі куняли, по
клавши голови на стіл. Тато виголосив до
повідь про вільну торгівлю та про її вплив 
на регулювання ринкових цін. Янчі говорив 
про економічну політику комунізму, гово
рив так упевнено, немов уже тисячу років 
знав це питання з усіма його заковиками. 
Дядько Віктор вислуховував того й друго
го, а сам курив сигару й пускав до стелі 
кільця густого бузкового диму. Жінки пі
шли відпочити.

—  Ми зіпсували твою картину, Вікторе,—  
сказав раптом тато, —  а разом з нею й сті
ну. Зараз ми всьому дамо лад.

—  Не треба, облиште, —  махнув рукою 
дядько Віктор.

—  Не облишимо* Ми не варвари. Ми на
малюємо тобі таку картину, щоб вона справ
ді прикрашала твоє житло. ! цю картину 
повісимо над буфетом, повісимо так, щоб
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вона більше не перехняблювалася. Дюрі по
біжить до готелю по фарби і принесе все 
потрібне для створення картини. Драбинку, 
відро й вапно дістане нам Юлішка. Ми на
малюємо тобі ліс, в який ти закохаєшся. А 
зимовий пейзаж буде такий правдивий, що 
коли ти прикладеш до нього термометра, 
він одразу ж покаже десять градусів нижче 
нуля. І хмари на небі нагадуватимуть не 
жмути вати, а нестимуть у собі дощ і сніг.

—  Не меліть дурниць, —  відповів дядько 
Віктор, —  такого ви не намалюєте.

—  Намалюємо! Ми покажемо тобі, що 
столичні жителі теж дещо вміють! —  вже з 
порога відказав йому Дюрі —  він біг до 
готелю по своє малярське причандалля.

8

Дядько Віктор вельми швидко переконав
ся, що Дюрі мав рацію.

Після тривалих переговорів тато й Дюрі 
дійшли згоди. Тато взяв на себе роль тинь- 
каря і повинен був затинькувати посічену 
дробом стіну; Дюрі, як художник, мусив 
намалювати картину й подати на ній зимо
вий лісовий пейзаж з козулею. Обидва були 
цілком задоволені таким розподілом обо
в'язків. Тато зовсім не вважав, що покладе
ні на нього ‘обов'язки якоюсь мірою при
меншують його гідність. Замазування на 
стіні дірок відкривало перед ним неозорі 
перспективи. А Дюрі, —  це було видно з 
усього, —  мав намір створити безсмертний 
мистецький твір.

Цілком природно, що вже за кілька хви
лин у їдальні панував справжній гармидер. 
Буфет у старонімецькому стилі з допомо
гою Юлішки відсунули від стіни.

—  Скільки тут бруду! —  вигукнув тато, 
дивлячись на грубий шар пилу й плетиво па
вутиння.

—  Це буває за кожним буфетом, —  бай
дуже зауважив дядько Віктор, на якого ні 
пилюка, ні павутиння не справляли ніякого 
враження.

Юлішка принесла драбинку. Тато спритно 
вихопився на горішній щабель. Будь-який 
маляр позаздрив би йому: тато навіть ходи
ти вмів з драбиною і робив це так легко й 
звично, наче провів на ній більшу частину 
свого життя.

Я часто й багато в чому милувався татом, 
навіть у своїх вадах він був чудовий. Але 
найбільше мене вражала в ньому його упев
нена рухливість. Таким я знав його змалку. 
І таким він був, коли я став дорослий, та
ким залишився до самої смерті. Вісімдесят 
один рік життя не зробили з нього ні врів
новаженого мудреця, ні старезного дідка.

Він до кінця зумів зберегти юнацьку сві
жість, дивувався, коли його однолітки гово
рили про подагру та Інші недуги, що му
чать старих людей. Теоретично він добре 
знав усі ці хвороби, бо скінчив, крім юри
дичного, ще й медичний факультет, але в 
собі самому не знаходив жодних тілесних 
недуг. Йому, звичайно, довелося скуштува
ти в житті і хворобу, і фізичний біль, та він 
швидко забував усе, немов усе це було не 
з ним. Наскільки палко поставав він проти 
тілесної немочі, доки вважав можливою бо
ротьбу з нею, настільки спокійно й байдуже 
зустрів він смерть, коли зрозумів, що це 
єдиний логічний і природний кінець.

А  тоді він стояв на горішньому щаблі 
драбини, на голові мав шапочку з газетного 
паперу, зроблену власноруч; відро з вап
ном, почеплене на верхній кінець драбини, 
гойдалося, і тато невтомно і вправно ви
добував із стіни шротинки й замазував ма
ленькі дірочки. Він дуже швидко виробив 
струнку систему, працював, як справжній 
професіонал, підмішував у вапно потрібну 
кількість фарби, щоб зафарбовані місця не 
відрізнялися кольором від усієї стіни.

Я розповідаю про це з такими подроби
цями, бо мені хочеться показати мого бать
ка з усіма його якостями, що знаходили 
свій вияв у праці: за що б він не брався, все 
робив з таким запалом і спритністю, ніби в 
цьому вбачав сенс і мету свого життя. Він 
був переконаний, що праця —  не мораль
ний обов'язок людини, а необхідність для 
її здорового існування. Коли ми були ще 
малі діти, він повчав нас, що гультяй «від
почиває на ложі хвороби». Він вважав, що 
праця позитивно впливає на нервову си
стему, особливо коли людина переживає 
різні неприємності. Заглиблення в трудо
вий процес, стан евфорії, що охоплював 
його, урівноважував тата навіть тоді, коли 
він за цю працю не одержував ніяких ви
нагород —  моральних чи матеріальних. Ко
ли ми були ще дітьми, тато пояснив нам, що 
людина мусить уміти знаходити собі робо
ту в будь-який час, навіть коли в неї ніякої 
роботи немає, увесь вільний час людини 
має бути заповнений працею —  вона обла
городжує і освіжає. Більша частина людей 
«виконує» щоденну роботу, потім «відпочи
ває». Але відпочинок по суті дуже стом
лює. Відпочинок виснажує людину, тому що 
саме під час відпочинку знімаються душев
ні бурі, які потрясають уяву, а потім і весь 
організм людини. Безробітних теж треба 
вчити, як вони можуть зберегти себе від 
руйнівного впливу безробіття. Будь-яка пра
ця на будь-якому рівні дає життю мету і 
зміст.

Дядько Віктор сидів у величезному кріс
лі, виготовленому спеціально для нього міс-
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Цевйм столяром Яблонцем. Дядько Віктор 
говорив, що це єдине в світі крісло, в кот
ре йому не доводиться втискувати свої сід- 
ниці, що сидить він у ньому вільно і зруч
но, може навіть поворушитися трохи, якщо 
схоче. Тому я і зберігаю в пам'яті одну 
фразу дядька Віктора, що стала в родинних 
колах історичною: «Декому потрібна сво
бода, в якій можуть вміститися всі їхні без
глузді химери, мені ж досить крісла, в яке 
я можу вільно вмістити зад».

З цього видно, що кожна людина потре
бує свободи, хоч і використовує її по-різ
ному.

Тато і Дюрі цілком захопилися роботою, 
але я не робив нічого.

Дитиною я був досить неповоротким. Я 
міг стояти непорушно, спершись на щось, 
роззявивши рота, і ніхто крім моїх батьків 
не знав, що в ці хвилини я не думав ні про 
що на світі. Даремно я тепер намагаюся, 
розкручуючи в зворотний бік котушку часу 
і застосовуючи всі засоби літературного 
впливу, примусити самого себе повірити, що 
такі хвилини нерухомості (які тривали і по 
півгодини), були заповнені філософськими 
роздумами або ж жадібними спостережен
нями цікавої дитини. Заприсягаюся вам, що 
не було в цьому ні філософії, ні цікавості, 
ні роздумів. Це було лише тупе неробство.

Мушу признатися, що улюбленою моєю 
розвагою в дитинстві взимку по обіді було 
вмоститися у велике крісло біля каміна і, 
помилувавшись танком полум'я, заснути під 
потріскування палаючого поліняччя так 
міцно і солодко; що слина текла в мене з 
рота, аж костюмчик мокрів од неї. Я навіть 
не пам'ятаю, чи помічав я взагалі що-небудь 
з того, що відбувалося навколо мене, коли 
стояв ось так, роззявивши рота і втупив
шись в одну точку. Біс його знає, як це 
воно в мене виходило, але спогади про 
той час все ж таки залишилися, я збирав їх 
і складав у кладові пам'яті. Ось уже кілька 
десятків років я пишу і черпаю з цих кла- 
дових, а вони все ще повні. Відтоді я зро
зумів, що коли розповідатиму все, як во
но було, то це й буде правдою. Коли ж я зі 
своєї примхи вигадуватиму минуле і тепе
рішнє, то це теж буде правдою. Певно, в 
кладовій пам'яті правдою стає все —  і фак
ти, і фантазія.

Навколо мене всі старанно працювали, і 
моя бездіяльність часом змушувала мене 
ніяковіти. Тато і Дюрі роздобули все по
трібне: відро, вапно, пензлі, полотно; вимі
ряли рямці, змішували фарби —  одне сло
во, розвинули таку бурхливу діяльність, що 
я лиш кректав під тягарем свого не
робства. Повірте, я досі соромлюся, коли 
згадую про ту неймовірну бездіяльність, на

яку я був тоді здатний. Що залишилося в 
мені від тієї дитячої пасивності? Я й сам не 
знаю цього як слід, однак щось залишило
ся. Частенько мене охоплює почуття, що 
довкола всі, крім мене, зайняті активною 
діяльністю. Всі метушаться, кудись поспіша
ють, щось роблять, тільки я один, склавши 
руки, дивлюся на оту їхню метушню. А по
тім звідкись раптом з'являються написані 
мною книги. В чому ж тут річ? Не знаю. А 
коли б і знав, нікому про це не признався б.

Дюрі працювати вмів. У нашій родині його 
справедливо вважали геніальною дитиною. 
Перш ніж взяти до рук олівець, він обго
ворив з татом такі питання, в яких я анічо
гісінько не тямив і, слухаючи їх, відчував 
себе тут зовсім стороннім. Чи потрібна буз
кова фарба, коли малюєш сніг? Як може лю
дина додуматися до такого? —  дивувався я. 
Яким саме треба малювати сніг? І який чер
воний колір треба домішувати до білого, 
щоб показати відблиск сонця на снігу і тінь, 
що падає від сосни? Якою повинна бути тінь 
від сосни, коли на неї падають промені сон
ця? Де на снігу мусять зустрітися тіні від 
безлічі сосон? За кожним запитанням я ще 
ширше розкривав рота.

Але це ще були дрібнички. Справа 
ускладнювалася. Дюрі хотів написати козу
лю, але тато сказав, що козулі звичайно 
вдень ховаються, а ходять по лісі вночі. Дю
рі вважав, що хоч це й так, аГле якась не
досвідчена козуля може з'явитися і вдень, 
особливо якщо по лісі ходять мисливці. По
тім виявилося, що роги козулі не схожі на 
роги оленя. Отже, не можна просто взяти 
й намалювати роги, коли навіть ще не ві
домо, які роги мусять бути в козулі.

Тут уже в мене не лише рот розкрився, 
як верша, а й язик висунувся з нього. Я від
чував себе зовсім самотнім у прекрасному 
світі мого батька й брата.

Тато докладно пояснював, у чому відмін
ність між рогами козулі й оленя. Видно бу
ло, що й дядька Віктора вразила така еру
диція. Чого тільки не знав тато про козуль! 
Ніколи б не подумав, що він і на цьому так 
добре знається. Він стояв на драбинці і чи
тав доповідь про козуль, неначе драбина 
була кафедрою, а він університетським про
фесором, який виступає з лекцією перед 
студентами або ж з доповіддю в мислив
ському товаристві. Він дуже докладно ін
формував Дюрі про широкі біля голови й 
міцні роги козулі, які дають не більше семи 
відростків кожен. На першому році життя 
в козуль виростають прямі ріжки, на дру
гому роги починають розгалужуватись у 
всій своїй красі. Роги з вісьма-десятьма роз
галуженнями зустрічаються рідко. Тато з 
такими ж подробицями розповідав і про 
те, якого кольору бувають козулі. І не
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Лише про колір самої шкурки, а й співвід
ношення між кольором тварини і навколиш
ньою природою. Він сказав, що влітку ко
зуля буває червонувато-брунатна, а взимку 
брунатно-сіра, а нижня і внутрішня частина 
ніг завжди світліша.

Дюрі все це записував.
—  Все це прості речі, —  повчав тато, —  

їх можна знайти в будь-якій енциклопедії. 
Звідти я все це і взяв. Але в жодній енци
клопедії ти не знайдеш, яким мусить бути 
червонувато-брунатний колір під яскрави
ми променями сонця на білому снігу.

Отак вони розмовляли, а дядько Віктор 
сидів у своєму червоному кріслі непоруш
но, як статуя, цілком знищений таким обся
гом знань, і було видно, що, незважаючи 
на весь свій мисливський досвід, він не ро
зумів жодного слова. Розмова вже пере
йшла до того, якого кольору повинна бути 
тінь, що падає від ріжок на сніг. Дядько 
Віктор спробував втрутитись у розмову:

—  А  тінь мусить бути чорна, що вже там 
обговорювати!

Тато від обурення ступив двічі разом з 
драбиною. Дюрі теж був вражений подіб
ним невіглаством. Якщо провести чорною 
фарбою по білому снігу, то що ж це буде: 
тінь чи незграбний мазок? Це кожен мусить 
розуміти. Дядько Віктор відступив, зовсім 
збитий з пантелику, второпавши, що най
краще для нього —  мовчати. До уваги, як 
це цілком очевидно, було взято і розміри 
козулі і її вагу. Завдовжки вона досягає 
півтора метра, а важить двадцять-тридцять 
кілограмів.

—  А лице у неї яке?
—  Хіба не пам'ятаєш її мордочку в зоо

парку?
—  Пам'ятаю. В неї був дуже сумний ви

гляд. Козуля —  тварина з сумним обличчям.
—  Твоє зауваження не істотне, —  пояс

нив тато. —  Йдеться не про те, які почуття 
ти приписуєш козулі, а яка в неї мордочка. 
Коли ти точно знатимеш, який вигляд має 
козуля, можеш писати її, наділяючи своїми 
власними почуттями.

—  Я мушу знати це одразу, —  не пого
джувався з татом Дюрі. —  Мене зараз ці
кавить не козуля як така, а саме смуток, 
котрий я помітив у неї на обличчі в зоо
парку.

—  На мордочці, —  поправив його тато.
—  На обличчі, —  наполягав Дюрі. —  

Можливо, це лише спогад, досить незнач
ний, але для мене це найважливіше. Я ду
же добре пам'ятаю її голівку. Вушка не ду
же довгі, і голівка тупенька, а очі величез
ні. Такі очі, ніби вона плаче, вологі й су
мовиті.

—  У козуль дуже маленькі слізники, —  
заперечив тато.

—  Цілком можливо, проте очі в неї все 
ж такі, ніби вона дивиться на нас з-під во
ди і дивується з того, що бачить. І в неї 
непропорційно довга шия. і передні ніжки 
в неї теж сумні, знаєш, тату? Маленькі ра
тички, гостренькі такі, й непропорційно ви
сокі кісточки.

—  Все це так, —  погодився тато. —  Ти 
все добре запам'ятав. Але чому голівка ко
зулі здається тобі сумною?

—  Не знаю. Ні в якої іншої тварини немає 
такої сумної голови, як у козулі, і вона зав
жди дивиться на людину з жахом, неначе 
відчуває небезпеку.

На цьому їхня розмова скінчилася. Тато 
весь поринув у свою роботу, замазуючи ді
рочки в стіні. Я сперся на стіл і дивився, як 
малює Дюрі. Довгий час я нічого не розу
мів: шматочком вугля Дюрі робив начерк 
лісу і вкритої снігом галявини. Козулі на 
картині поки що не було. Потім Дюрі взяв
ся за фарби. Писав він, як справжній май
стер. Картини його завжди були гладенькі й 
завершені. На передньому плані галявину 
облямовували кущі, вище з двох боків стоя
ли ялини. Вони були темні, але не сходили
ся в глибині галявини, а залишали просвіт, 
що створював перспективу всій картині.

—  А куди ти подінеш козулю? —  запитав 
я у Дюрі.

У відповідь він лише щось буркнув. Дюрі 
не любив, коли його про щось питали під 
час роботи. Він і тут був схожий на тата. І 
ще він не любив, коли я розпитував його 
про деталі ще не закінченої картини. Я не 
міг тоді знати, що задумав мій брат. 
Та я усе дивувався, як легко переносить він 
на полотно все те, що вичитав з енциклопе
дії і побачив у житті. Я підпер підборіддя 
долонями, і мене охопило приємне почуття: 
як добре, що всі в нашій родині —  крім 
мене —  так багато знають і вміють. Я вті
шався, дивлячись на картину, немовби роби
лася вона на моє замовлення. Ялини були 
справжні, значно більші від різдвяної ялин
ки. Вони утворювали з двох боків також 
справжній ліс. Мені навіть здавалося, що в 
кімнаті запахло ялинкою. Дерева на картині 
стояли кожне окремо, і ліс був все-таки 
густий і дедалі густішав. Мені дуже хотіло
ся побачити, як на галявині з’явиться козуля. 
Як вийде вона в променях сонця назустріч 
небезпекам, що чигали на неї? Під якою 
з цих ялин ховаються мисливці? Ще й сьо
годні, коли я згадую цю картину, бачу, що 
в ній не було нічого дитячого. Все в цій 
картині було реальне, барви вірно передава
ли почуття і уяву художника. Маленький 
шматочок полотна, мов за помахом чарів
ної палички, незрозумілим для мене чином 
раптом виріс, засніжена галявина зробила
ся безмежною.
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Дюрі раптом наважився і заходився ма
лювати щось зовсім незрозуміле для мене. 
В тому місці, де сніг зливався з небом, він 
виписував якусь чудернацьку ялину, на якій 
було лише три гілки: одна здіймалася дого
ри, дві простяглися праворуч і ліворуч від 
неї. Тінь від цього дерева, що лягала на 
сніг, була точнісінько така, як на іконах ма
люють розп'яття. Тут уже я не втримався:

—  Що це за дерево, Дюрі?
Він сердито відмахнувся од мене лівою 

рукою, але все ж таки відповів:
—  Це дерево таке, яким мені схотілося 

його намалювати. Художник може не ли
ше копіювати природу, а й творити сам.

—  Ну-ну! —  гукнув тато з драбини.
—  Пам'ятаєш, тату, дядько Феньєш одно

го разу сказав, що кожен митець трішечки 
бог.

—  Не пам'ятаю, —  відповів тато. —  Пев
но, я був неуважний, коли він це сказав.

Як би там не було, а намальована Дюрі 
ялина була напрочуд схожа на хрест, який 
я бачив на багатьох картинах. Хрест стояв 
на Голгофі, а на ньому, як я тоді гадав; на 
радість художникам розіп'яли Христа.

Проте далі сталося таке, що навіть мене 
розбуркало. Лише дядько Віктор залишався 
цілком байдужий, про це свідчило його мо
гутнє хропіння —  сон здолав дядька Вікто
ра в його улюбленому червоному кріслі. А  
коли вже людина вагою на сто тридцять кі
лограмів засинає, звісивши на груди всі три 
свої підборіддя, то нема чого й дивувати
ся, що кімната починає ходором ходити від 
звуків, не помітити які може лише той, хто 
цілком поринув у потойбічний світ мисте
цтва. Але зараз навіть на мене це хропіння 
не справило звичного враження. А бувало, 
коли в Будапешті дядько Віктор засинав у 
нас на канапі, звісивши з неї ноги, я завжди 
підходив до нього, захоплений неймовір
ними звуками, і міг простояти навіть півго
дини, слухаючи його. Тепер же я майже не 
звертав на нього уваги.

Дюрі робив щось таке, чого я ніяк не міг 
зрозуміти. Всю мою увагу привернула яли
на, схожа на хрест, що виникла на снігу 
край галявини, де починалося небо. Я ду
мав, що цю ялину аж ніяк не можна назва
ти ялиною, бо вона нітрохи не була схожа 
на неї. Нараз на стовбурі тої ялини почало 
вимальовуватись червоно-брунатне тіло 
мертвої козулі, її мертве тіло було прибито 
до стовбура біля самої землі, а довгі пе
редні ніжки гострими ратичками —  до двох 
бічних гілок, і на верхній гілці, що звелася 
вгору, показалася голова козулі, і була во
на сумна-сумна.

Козуля з'явилася з-під пензля Дюрі так 
швидко, що це мене просто вразило. Спо
чатку я навіть не зрозумів, як мій брат по

єднає ці розрізнені частини козулі, і що, 
з цього вийде. І раптом ці частини з'єдна
лися в одно ціле, і переді мною постала 
розп'ята на хресті козуля. Вона була точ
нісінько така, як розп'ятий Христос. Задні 
ноги козулі пробиті цвяхами, а з верхніх 
ніжок капали червоні крапельки крові, за
лишаючи слід на снігу. Усе разом являло 
собою зимову Голгофу. Голова козулі —  я 
ніколи цього не забуду —  була справді го
ловою тварини, але водночас вона була й 
головою людини, що дивилася на навко
лишній світ так, немов загинула не вона са
ма, а й цей світ, що її оточує, і на який 
вона дивиться такими сумними очима. Козу
ля з її коротенькими вушками, скривленим 
лобом і ріжками над ним була така людя
на, а разом з тим така сильна, що здавало
ся, вона ось-ось зачепиться своїми рогами 
за небо і злетить в його безмежну голубінь.

А  голова! О боже, яка голова була в цієї 
козулі! Я не знаю, на кого вона була схо
жа. Це була голова бідної маленької козу
лі, трохи зморщена, зім'ята, сумна й тра
гічна. ! носик в неї був точнісінько такий, як 
у Ісуса на репродукціях у великих альбо
мах, котрі показував мені тато. З малень
ких слізниць не витекло в неї жодної сльо
зинки. На верхній і нижній щелепах з обох 
боків видно було біленькі плями, які поси
лювали враження трагічності.

—  Розп'ята на хресті козуля! —  зітхнув 
я, охоплений жахом.

Тато кинув щіточку у цеберко і запитав:
—  Що таке?
—  Дюрі розіп'яв на хресті козулю.
Тато на мить завмер на драбині, потім 

перекинув праву ногу до лівої і зісковзнув 
униз. Він довго мовчки стояв перед карти
ною і суворо дивився на розп'яту козулю. 
Ми чекали, що він скаже. Я побачив раптом 
в нього на обличчі якесь збентеження. По
тім він обняв Дюрі. Зробив він це якось 
незвично, не як завжди, і голос його теж 
звучав незвично, коли він сказав:

—  Розумію тебе, синку, ох як розумію.
Ми вирішили не будити дядька Віктора,

хропіння якого нагадувало звуки оркестру 
з органом і заповнювало всю кімнату.
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Дядько Віктор і тітка Ержі так нічогісінько 
й не зрозуміли.

—  У вашій родин| всі божевільні, —  ска
зав дядько Віктор і з презирливим співчут
тям кивнув головою. Цим він виказав пре



зирство і до Янчі, який зіпсував пострілом з 
дробовика стіну, і до того, що ми живемо 
не в нього, а в готелі, і до розп’ятої на 
хресті козулі, і до всіх інших безумств, які 
він уже ладен був терпіти.

Мама зрозуміла картину Дюрі. Наближен
ня і розгул контрреволюції викликали в 
Дюрі реакцію-відповідь, виражену ним у 
своїй картині. Гостинність дядька Віктора бу
ла по-панськи широка й щира. Тітка Ержі 
теж була гостинна, але практичніша, і вона 
перша завела розмову про наші дальші пла
ни, запитавши під час вечері:

—  Куди ви збираєтесь випурхнути із Сом- 
батхея, горобчики?

—  У Відень, —  відповів Янчі.
—  А на які кошти ви там житимете? У 

Відні даремно нічого не дають. Хай то буде 
пролетар чи буржуй, гроші все одно по
трібні. Скільки у вас є в кишені?

—  Нічого немає, —  сердито буркнув та
то. —  Лише одне можу твердо обіцяти: 
якщо вже Ержі виведе мене з терпіння, я 
їй такого дам прочухана, що покійний бать
ко в могилі перевернеться у Комаромі. Не 
нагадуйте нам про гроші. Якщо вже ви лає
те пролетаріат, то будьте капіталістами, і 
не скупими, а з широким розмахом. Що це 
за капіталіст, який не може відірвати від 
своїх прибутків бодай невеличку суму для 
нас? Коли вже ви не хочете соціалістичних 
перетворень у країні, то здійсність соціа
лістичну економіку хоча б всередині роди
ни.

—  По-твоєму, слід так багато говорити 
про це? —  закинув дядько Віктор.

—  Слід, —  зітхнула мама. —  Слід тому, 
що у Відні нам справді нічого не дадуть 
без грошей, а емігрувати на один тиждень 
немає сенсу.

—  До того ж в еміграції, —  затарабани
ла тітка Ержі, —  теж потрібні гарний ві
денський капелюшок, костюмчик, готель
чик, тричі на день щось смачно поїсти, бо 
хоч ви всі й прогресивні, однак не захочете 
принизити нашу династію.

—  Які ти дурниці мелеш, Ержі! —  серди
то випалив дядько Віктор. —  Твій рот —  як 
та помийниця, ллє одні помиї. Базікаєш ти, 
немов папуга, а делікатності в тебе менше, 
ніж запасів жирів у будапештській коморі 
в Гези. Ти зовсім забула, чим ми їм зобо
в'язані? Бувало так, що телефонний дзвінок 
в Будапешт давав для кзшої сомбатхеїв- 
ської кухні більше, ніж коштує тримісячна 
еміграція у Відень на найвищому панському 
рівні. —  Тут дядько Віктор звернувся до 
тата: —  Непогана жінка твоя сестра Ержі, 
тільки от дурна буває, наче й не належить 
до вашої комаромської династії... Ми з то
бою не будемо торгуватися через оту по
трібну вам суму, в нашій родині не повин

но бути ні векселів, ні кредиторів, ні борж
ників. У нашій родині всі джентльмени, на
віть якщо хтось корчить із себе комуніста, 
як Янчі, або хоче емігрувати з усією роди
ною, як Теза. Я не хлопчик з сільської крам
нички. Я не питаю: скільки вам треба? Скіль
ки потрібно, стільки й потрібно. Поверне
те —  добре, а не повернете —  не пропаду. 
Знаю я: повернетесь ви в Будапешт, при
їду до вас, зберемося всі разом, і я знову 
говоритиму тобі, щоб ти закинув слівце ко
му треба.

Більше розмов про гроші не було. Дядь
ко Віктор запропонував нам таку суму, на 
яку ми могли прожити у Відні місяців чо
тири.

Родина зібралася в готелі, щоб обговори
ти найближчі плани, але ;тепер вже без 
дядька Віктора і тітки Ержі. Дюрі сидів у 
кріслі в кутку, я простягся долілиць на бать
ковому ліжку. Мама сиділа на краю ліж
ка й куйовдила мій чуб. Тато і Янчі, вірні 
родинній звичці, ходили вперед і назад по 
кімнаті. Всі мовчали, кожен думав свою 
Думу.

Перша озвалася мама:
—  Скільки тобі дав Віктор?
—  Досить, —  відповів тато. —  Міг він, 

звичайно, дати й більше/ якщо вже він та
кий буржуй. Адже це не більше, ніж кош
тують півдюжини відгодованих свиней. А  в 
нього, наскільки мені відомо, є цих свиней 
не менш, як п'ятсот, коли не більше. А 
якщо згадати, що ще позавчора всі ці сви
ні належали державі, і не один, а цілих сто 
тридцять три дні, та ще врахуємо те, що 
догляд за цими свиньми було доручено ні
кому іншому, як дядьку Вікторові, то мож
на собі уявити, які вони зараз опецькуваті 
та вгодовані. Віктор людина не дріб'язкова, 
він, звичайно, не економив на державному 
кормі, особливо якщо йшлося про відго
дівлю громадської худоби. Не дріб'язковий 
він. Відгодовували цих свинок, певно, так, 
що вони до різдва навіть на ноги звестися 
не могли б. А тепер власність Угорської 
Радянської республіки, внаслідок тимчасо
вого повороту історії, знову стала родин
ною власністю. Тому я вважаю, що нам 
зовсім не слід ставати перед ним на коліна 
і дякувати за те, що він дав нам грошей за 
п'ять-шість свиней, відгодованих на народні 
кошти. Треба їхати у Відень, і їхати негайно, 
завтра, поки ще всю країну не заполонили 
жирні свині, сморід і рохкання яких буде 
чутно, можливо, з півсторіччя.

Знову запала тривала пауза. Потім бать
ко знову заговорив:

—  Тут творитимуться мерзенні речі. І 
все-таки не буду приховувати —  еміграцію 
я переживаю важко. Два дні минуло відто
ді, як ми залишили наш дім, а я вже почу-
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ваю себе якимось глухонімим. Мене мо
жуть вбити? Звичайно, можуть. Я лише лю
дина, а для історії людина ніщо. Я знаю усе, 
що мені належить знати. Усе. І свою країну 
знаю. І що навіть моє право на батьківщи
ну можуть заперечити, теж знаю. І все-таки 
дуже ж мені хочеться посидіти в одному 
з будапештських кафе, навідатись до клу
бу! Я, звичайно, симпатизував Радянській 
республіці, але ж я не був комуністом, і ні 
в чому не брав участі. Я не маю жодних 
ілюзій. Я причетний до всього хоча б тим, 
що народився, що думаю інакше, ніж/ба- 
гато-хто в цій нещасній замордованій краї
ні. Я написав багато новел і статей про се
лян, про робітників. Я говорив стільки ці
кавого й хорошого про бідняків, що, ціл
ком ймовірно, ця отара свиней називає 
мене тепер зрадником і шахраєм. Я знаю, 
що тепер буде в Угорщині, і все-таки вва
жаю за краще глянути дійсності в вічі вдо
ма. Я хочу вдома побачити, як міняються 
люди. Адже лише вдома людина може по- 
справжньому зневажати своїх ближніх. Що 
я робитиму? Не знаю. Та це й байдуже. 
Якось проживемо.

—  У мене спазми в шлунку, —  сказав 
Янчі. —  Немов з мене вже тягнуть кишки. 
Може статися, знову розіллється жовч... 
Тільки цього бракувало! Але я не поверну
ся додому. Ніщо не примушує реакціонерів 
так казитися, як помста. А  визначити межі, 
де їхня помста поширюватиметься, їм і на 
думку не спаде. Жахливо болить печінка.

Мама принесла гарячої води для грілки, 
що об'їздила увесь світ, і Янчі влігся на 
кушетку. Він був дуже блідий. Однак роз
мова про політику на цьому не припини
лася.

Я відтворюю тодішню їхню розмову за 
значно пізнішими спогадами. Під час на
ступних двох з половиною десятків років 
вони часто цитували самих себе, а ця ніч 
взагалі стала легендою, їхня ж пам'ять за
бальзамувала все, ними тоді сказане.

Спробую навести кілька окам'янілих фраз 
мого батька, які він виголосив, походжаючи 
вперед і назад по кімнаті готелю і пору
шуючи гучним голосом нічну тишу: «Контр
революція завжди безжалісна і жорстока, 
завжди жорстокіша, ніж революція. Гума
нізм, що однаково поширюється на всіх, це 
така благодійна організація, від якої дох
нуть мільйони. Коли пани починають базі
кати про націю, будь обережний: вони за
мислили якусь капость. Якщо Угорщина, 
батьківщина панів, називає себе християн
ською Угорщиною, це означає, що ось-ось 
почнуться масові вбивства. Расисти тереве
нять про Туран і Схід, неначе ми прийшли 
безпосередньо звідти, але коли вони чують 
слова «Радянська Росія», то одразу стають

західними європейцями. Ми не змогли 
здійснити гідну буржуазну революцію і зро
бити з неї належні висновки, зробленого 
нами занадто мало навіть для історичного 
провалу. В країні, де феодалізм такий жи
вучий, як у нас, навіть за диктатури проле
таріату не можуть бути повністю подолані 
феодальні звички. Там, де протяго/л бага
тьох століть шаркали ніжкою, звук від цьо
го шаркання проникає і в світ, де всі това
риші».

Усі ці вислови народилися тієї знаменної 
ночі, а повертаються знову в найневідповід- 
ніші хвилини життя.

Янчі лежав на кушетці, стогнав і спере
чався.

—  Ну, а висновки? Які висновки ти з усьо
го цього робиш, Тезо?

—  Ніяких, —  відповів тато. —  Бувають 
випадки, що в людини виявляють рак, а 
потім запевняють, що це можна вилікувати. 
І хворий вірить. Якщо в мене коли-небудь 
знайдуть рак, то я зроблю з цього один 
висновок, що час помирати, бо сучасна нау
ка проти раку неспроможна щось вдіяти.

—  Ти не революціонер, от і все, —  ки
нув йому з перекошеним обличчям Янчі, 
що звивався від болю.

—  Цілком можливо, —  відповів тато, —  
якщо вважати, що нам відомі точні і нау
кові межі цього поняття.

—  Я їх знаю, —  сказав Янчі.
—  А  я ще ні, —  відповів тато. —  Дещо 

я, звичайно, знаю. Але коли б я знав усе, 
як знають багато-хто, то я зробив би з 
цього висновки для свого подальшого жит
тя, а так я роблю лише один висновок, що 
не можу емігрувати. Мені потрібен Буда
пешт.

—  Мені теж, —  сказала мама. —  ! комо
ра наша зовсім порожня, а саме час вари
ти варення.

—  Божевільні! —  зітхнув Янчі.
—  Все одно, —  заявив тато, —  я хочу 

повернутися до Будапешта і висловити свою 
думку Кулкаї, Кюнефельду, моїм друзям, а 
також усім тим, хто перекинеться з часом 
на інший бік. Я хочу боятися разом з ними 
навіть в тому випадку, якщо я за ці сто 
тридцять три дні не змінив світ.

—  А  я змінив, —  заявив Дюрі. —  У всі 
квартири нашого будинку я провів дитячий 
телефон. Залишилося ще трішки доробити, 
і всі діти зможуть розмовляти між собою, 
лежачи в ліжках. Це дуже велика справа, 
тату!

—  Це, звичайно, велика справа, —  віді
звався Янчі. —  Ну, а що ти зробиш, якщо 
всіх ваших козуль візьмуть і розіпнуть?.. 
Ох, як у мене болить!

—  Покликати лікаря? —  запитала мама.— :
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Доктор Шванер прийде неодмінно, він до
машній лікар Віктора.

—  Що ж, покличте Шванера, погодився 
Янчі. —  Якщо мені зараз не зроблять ін'єк
цію, я помру від болю, і контрреволюціоне
рам не доведеться мене вбивати.

—  Тільки цього нам бракувало! —  сказа
ла мама і чхнула. —  Я теж почуваю себе 
так, неначе цілісінький день тягала мішки. 
Мабуть, застудилася.

За годину прийшов доктор Шванер. Він 
виявився людиною неговіркою, впорснув 
щось Янчі і не піддався на жодну політичну 
провокацію тата. Навіть на таке безневин
не запитання: «Ну, що тут у вас діється в 
Сомбатхеї?»—  він нічого не відповів, а коли 
тато запитав, чи ввійшла вже в Сомбатхей 
так звана «національна армія», доктор на те 
спокійно зауважив, що він не військовий лі
кар.

Тим часом мама чхала чимраз частіш, і 
доктор запитав:

—  Ви дуже застудилися, пані, чи немає у 
вас часом температури?

Температура в мами була. Тридцять вісім 
і дві десятих. Тато, сердитий, без упину хо
див по кімнаті, а Янчі після ін’єкції затих на 
канапі.

—  Що за ніч! Контрреволюція, грип, на
пад печінки. До біса! Скільки я вам за все 
винен?

—  Нічого... —  відповів доктор Шванер.—  
Справді, зовсім нічого. Адже вся ваша ро
дина... Ваш зять... Ні, ні, нічого...

—  За це також заплатить Віктор? —  спи
тала мама і висякалася.

—  Нічого? —  ущипливо запитав Янчі. Він 
уже почував себе трохи краще.

—  Вночі небезпечно ходити по вулиці, —  
раптом заговорив Шванер. —  Останнім ча
сом я лікував і командирів Червоної Армії 
і членів Директорії. Виконував свої профе
сійні обов'язки. І не лише професійні... Ни
ні ходити по вулиці вночі самому не дуже 
приємно.

—  Мені вже краще. Я проведу вас, —  
заявив Янчі.

—  Облиш! —  гримнув на нього тато. —  
Зараз же всі в ліжко, і в першу чергу діти. 
Вже північ. Я сам проведу лікаря. Все ін
ше —  мій клопіт.

—  Але ж я й сюди прийшов сам, —  спро
бував заперечити лікар.

—  Я мусив піти за вами. Але тепер бодай 
проведу вас. Така чудова літня ніч. А  якщо 
хтось до нас причепиться, я вріжу йому по 
лобі, а ви подасте першу допомогу. Треба 
у всьому бути гуманними.

Ми всі повлягалися і погасили всюди світ

ло, тому коли тато за півгодини повернувся 
додому, він з радістю переконався, що вся 
родина спить.

10

Прокинулися ми значно пізніше, ніж зви
чайно. Янчі спав після уколу, у мами знизи
лася температура, а тато ще хропів, коли 
стрілка годинника наблизилася до десятої: 
обов'язки глави родини його в цю ніч дуже 
стомили. Ми з Дюрі теж повністю викори
стали своє право поспати, оскільки брали 
активну участь у всіх перипетіях минулої 
неспокійної ночі. Ми б так проспали аж до 
обіду, якби нас не розбудив військовий ор
кестр, що з'явився на майдані перед готе
лем. Музики переможно грали всі ті пісні, 
під звуки яких, за словами Янчі, полягло 
стільки людей у Карпатах, під Добердо та 
на інших полях битв. Ці солдати не грали б, 
якби загинули за монархію, але вони не 
загинули і з усієї сили дмухали в свої вели
чезні мідні блискучі труби та *били в бара
бани, як це заведено робити після кожної 
програної війни.

Я як був у нічній сорочці і в татових кап
цях вискочив на балкон. Оркестр крокував 
майданом, музики, червоні від натуги, йшли 
повипинавши животи і з таким гордим ви
глядом, наче вони щонайменше завоювали 
Париж. В дитинстві я дуже любив військову 
музику. І я заздрив музикантам. Мені дуже 
хотілося самому подмухати в трубу або вда
рити по величезному барабану на візку, 
якого підштовхував бравий солдат. Після 
кожного удару по цьому барабану гриміла 
вся вулиця. Проте найбільше я заздрив му
зикантові з літаврами. Коли я вдома пробу
вав так дзенькати кришками від каструлі, 
мене виганяли з кухні у двір. При цьому я 
відчував себе так, немов мене позбавляють 
навіть тієї крихітної свободи, яку кожна 
людина з дитинства пильно оберігає.

До чого ж гарний був солдат з літаврами 
в цьому оркестрі! На його головному уборі 
красувалася біла пір'їна, на рукаві була 
червоно-біло-зелена пов’язка, і він гордо
вито дивився довкола, ніби хотів сказати, 
що своїми літаврами він може розплющи
ти весь світ. Був він уже немолодий, з ве
ликими вусами на селянському обличчі. Я 
милувався ним, забувши про все на світі. 
Досьогодні пам'ятаю його. Блискучі літаври 
якось не в'язалися з зовнішністю підстар
куватої людини з сивиною у вусах. Я, певно, 
думав про те, що людина в його віці не по
винна захоплюватись подібними дитячими 
забавами. Чому я вважав дитячою забавою
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саме літаври —  труби й великий барабан 
сприймав серйозно, —  я не міг би сказати 
ні тоді, ні тепер.

Як би там не було, я, забувши про все, 
споглядав вусатого музику, котрий видобу
вав із своїх блискучих мідних тарілок такі 
дзвінкі звуки, що вони заглушували навіть 
великі труби. В кожному з цих мідних ве
летнів було сховано маленького чоловічка у 
військовій формі, труба гадюкою обвивала 
його, а він дмухав у неї з усіх сил, червоні
ючи і надимаючи щоки, неначе боровся з 
цим чудовиськом, яке вивергало часом 
фальшиві, неприємні звуки, схожі на ревін
ня дикого звіра, з котрого здирають шкуру. 
Але мене цікавив лише чоловік з літаврами. 
Треба ж бути божевільним, щоб плентатись 
в самісінькому кінці такого молодецького 
оркестру і, випинаючи живіт, на втіху юрбі 
з самозабуттям гамселити в блискучі літав
ри. Військовий оркестр обійшов навколо 
майдану й розташувався в центрі його пів
колом. Музики грали доти, поки їхній дири
гент не підняв догори розцяцьковану палич
ку, чим і примусив їх замовкнути.

—  Навіщо йому ця велика палиця? —  за
питав я в тата.

—  То все дурниці.
—  З цієї палиці виходять всі оті різні 

звуки, —  пояснив мені Янчі.
—  А  інструменти навіщо? —  знову запи

тав я.
—  Інструменти, —  рішуче заявив Янчі, —  

ні до чого. І труби, й барабан, і літаври не 
дають жодного звука. Все виходить з пали
це

—  Не затуркуй дитині голову, —  сказала 
мама.

Стомлені літні дядьки в оркестрі вистави
ли вперед праву ногу, пристукнули нею і 
стали в позицію «вільно». Потім усі враз 
почали витирати спітнілі обличчя. їхні ін
струменти, певно, дуже нагрівалися на га
рячому серпневому сонці. Трубачі зводили 
дух, деякі перекидали труби, виливали з 
них слину. Навколо них зібрався великий 
натовп. Батьки саджали дітей на плечі, ма
леньких жінок пропускали наперед. Тато 
кинув погляд на майдан і промовив:

—  Починається!
—  Що починається? —  запитала мама.
—  Ми були другим народом світу, який 

здійснив пролетарську революцію. А те
пер? Щось починається... Щось жахливе. І 
це щось поставить нашу країну до ганебно
го стовпа. А  коли і як все це скінчиться, 
цього я не знаю. Але поразка під Мохачем 
була лише дитячим жартом порівняно з 
усім цим.

Диригентська паличка з триколірними 
стрічками злетіла догори, задзвеніли літав
ри, загуркотів барабан, ніби десь вдалині

вибухнула бомба, і полилися пісні, які я чув 
уперше в житті. В натовпі теж співали, і та
то сказав:

—  Ось вона, національна програма хри
стиянської Угорщини.

Це були антисемітські пісні, я не хочу на
водити їх тексти лише тому, що деякі лю
бителі подібного мистецтва, чого доброго, 
забажають знову вивчити їх. Потім'викону- 
валися пісні, що ображали владу робітни
ків, їх я теж не буду повторювати, щоб не 
воскрешати спогадів про диявола. Всі ці 
пісні оркестр грав з власної ініціативи, ба
жаючи показати свою правовірність.

Пролунали дзвінкі слова команди. Зліва 
з'явилася група офіцерів у лакованих чобо
тях і білих рукавичках. Молоденькі й під
тягнуті, офіцери крокували під пісенний і 
трубний грім, сонце виблискувало на їхніх 
шаблях. Торжество почалося.

Мені хочеться зазначити, що я був при
сутній на цьому торжестві, стоячи в нічній 
сорочці на балконі, і анічогісінько не тямив. 
Я слухав дзвінкі пісні і в такт їм перебирав 
ногами в капцях та вимахував руками, див
лячись згори урочисту виставу на майдані. 
З одного боку стояли священики, з другого 
офіцери, а солдати —  позаду. Трибуну по
серед майдану було вкрито триколірними 
полотнищами, з одного боку стояв великий 
хрест.

А  в готелі, в наших номерах одягалася 
вся наша родина.

—  Ходи сюди! —  тихесенько покликала 
мене мама, але я не послухався.

Видовище, що розкривалося переді мною, 
дзвінкі пісні прип'яли мене до металевого 
плетива балкона. Далі все сталося так: я 
вхопився за увігнуті всередину грати балко
на, відстань між пруттям саме дозволяла 
протиснути поміж них голову, що я, цілком 
природно, й зробив.

На майдані хтось саме промовляв. Про 
що? Я цього, звичайно, не пам'ятаю. Прига
дую лише, що промовець був дуже розгні
ваний, пітнів і час від часу витирав величез
ною носовою хусточкою обличчя. Була це, 
очевидно, людина груба й тривіальна. Виго
лошуючи деякі фрази, промовець тупав но
гами. Коли він підносив руку, ніби для при
сяги, голос його м'якшав, але він знов по
чинав несамовито горлати і сваритися паль
цем на весь світ. Той чоловік вимахував ру
ками, тупав ногами, молитовно складав ру
ки, і кінець кінцем так охрип, що голосу йо
го вже зовсім не можна було розібрати, і 
тоді гайдук приніс йому склянку вина.

—  Ну й тварюка цей бургомістр! —  почув 
я з кімнати голос Янчі.

Чоловік той справді був схожий на велику 
тварину. Я все чекав, що він впаде з трибу
ни. Жестикулюючи, він нахилявся то право-
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руч, то ліворуч і так тупав ногами, що міг 
легко зламати поручні і впасти на землю. 
Але не впав. Я був, звичайно, хлопчиком 
простакуватим, однак уже тоді знав, що ве
ликі радісні події в житті трапляються не
часто. Бургомістр повернувся до епіскопа в 
ліловій рясі й попросив його благословити 
городян, що зібралися на майдані. Коли 
бургомістр зійшов з трибуни, на його місце 
якісь двоє підсадили старенького свяще
ника, який співуче від імені господа бога 
нашого Ісуса Христа посіяв у натовпі знена
висть, благословення і прокляття. З майда
ну долинув запах ладану. Люди хрестилися, 
дехто ставав на коліна.

—  Ходи сюди, синку! —  знову почув я ма
мин голос»

Та я не пішов, щось наче притягало мене 
до майдану. Все було дуже строкате —  три
колірні пов'язки на рукавах, прикрашені 
прапорами будинки. Над принишклим май
даном злетів жезл диригента, натовп зав
мер, бургомістр і священики молитовно 
склали руки, офіцери взяли під козирок, за
лунали перші ноти гімна.

Я, звичайно, чув гімн не вперше і знав 
його. Тексту я тоді не розумів, та й пізніш 
деякі рядки були для мене не зовсім зро
зумілі. Вже навіть гімназистом я іноді за
мислювався над значенням слів: «Спокуту
вав народ свій гріх минулий і майбутній». 
Пізніш я зрозумів ці слова, вони дуже спра
ведливі, народ справді спокутував усі свої 
минулі й майбутні гріхи. Але люди, які того 
дня співали гімн, не спокутували ні минуло
го, ні майбутнього. Цілком зрозуміло, що 
я теж співав гімн, і співав його, як я робив 
тоді все на світі, на свій лад. Ніхто на вели
кому майдані не співав гімн так, як співав 
його я, розтягуючи слова, примушуючи їх 
звучати й тоді, коли всі вже кінчали рядок 
і замовкали. Окрім того, мені ніколи не 
вдавалося визначити точні межі між співом 
і верещанням, тому люди почали повертати 
голови в мій бік.

—  Зараз же йди сюди! —  гримнула на 
мене мама.

Вона мала в запасі багато різних тонів, і 
зараз я почув саме той, не зважати на який 
було дуже небезпечно.

І отут сталася ота жахлива пригода: моя 
голова не проходила поміж пруттям назад. 
Скільки я не крутив її і праворуч, і ліворуч, 
вона не лізла назад. Як і чому це трапило
ся, я не знав, а ще менше знав, що мені 
тепер робити. Я дедалі одчайдушніше кру
тив головою, пробував силою витягти її на
зад, пообдирав вуха і весь спітнів од жаху, 
що охопив мене. Своїми слабкими щелепа
ми я намагався відігнути грати, верещав, як 
порося, і вйгукував усі відомі мені тоді лай
ки. Та ніщо не допомагало. А внизу лунав

гімн. І тут я зарепетував не своїм голосом, 
особливо огидним на високих нотах. Я кри
чав, скавулів і вив, заглушуючи звуки гімна, 
військового оркестру і спів натовпу.

—  Врятуй мене, мамо! Допоможи мені! 
—  кричав я, задихаючись.

І увесь цей час я намагався витягти назад 
голову. Даремно. Я вчепився обома рученя
тами в залізяччя, але воно не піддавалося 
моїм зусиллям. Мої очі вилізли з орбіт, і я 
дивився на майдан, як той колодник з вікна 
в'язниці. Вуха мої були геть у крові, кров 
юшила з носа, боліла нижня щелепа, і я 
бився то одним, то другим боком лоба об 
тверде залізо.

—  Допоможи, мамо! Допоможи! —  од
чайдушно кричав я, вимахуючи руками і все 
ще намагаючись звільнитися з першої в мо
єму житті пастки.

Прости мене, господи! Але все сталося 
саме так. Мама ще не встигла одягтися, я не 
знаю, що на ній було, проте було дуже ма
ло, щоб сховати всі її чарівні принади. Але 
вона, як була, так і вибігла на балкон, ко
трий висів просто над головами «мадьярів, 
що прокидалися». Вона гримнула на мене, 
щоб я замовк і не крутив, як гусак, голо
вою, перестав верещати, інакше мадьяри 
остаточно прокинуться і почнуть смалити з 
рушниць по нашому балкону.

Потім мама спокійно і неквапно, не звер
таючи уваги на свій далеко не завершений 
туалет, почала витягати мою голову з-по
між грат.

—  Видихни з себе все повітря, синочку!—  
говорила вона мені. —  Постарайся зменши
ти свою голову. Якщо вона раз уже проліз
ла в цю дірку, то мусить пролізти і вдруге. 
І не верещи! Бо я тебе так відлупцюю, що 
й на майдані не знатимуть, де твориться іс
торія, там чи тут...

Мама боролася за врятування моєї голо
ви. Тримаючи однією рукою мене за тім'я, 
а другою за підборіддя, вона почала обе
режно протягати мою голову поміж грат, 
намагаючись не поранити й без того закри
вавлені вуха. На жаль, всю цю операцію не
можливо було виконати так швидко, щоб її 
не помітили з вулиці. Погляди священиків, 
офіцерів в лакованих чоботях та музик вій
ськового оркестру були звернені до балко
на, музики навіть трохи повернулися у наш 
бік, і здавалося, що вони грають гімн спе
ціально для мене.

Сцена була справді незвичайна, і всім хо
тілося бачити, як гарна напіводягнена жінка 
бореться за звільнення голови хлопчика, 
тієї самої голови, за яку, може, й не варт 
було так боротися.

Я і досі як слід не знаю, як усе це трапи
лося. Але мама навіть в такому складному 
становищі показала, що вона здатна впли-
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нути на людський натовп, охоплений шовіні
стичним чадом. В юрбі заляскали в долоні, 
засвистіли, і хоч гімн все ще лунав, люди 
перестали його співати; почулися смішки, і 
ми всі зрозуміли, що скандалу не уникнути.

Мама перемогла. Не зважаючи ні на сміх 
та оплески, ні на звернені в V? бік труби вій
ськового оркестру та погляди сотень людей, 
вона спокійно працювала своїми гарними 
руками і умовляла мене, щоб я не крутив
ся, казала, що не залишить моєї головешки 
за балконними гратами, благала мене не 
скавчати, а поводитися спокійно і мужньо. 
Нарешті їй пощастило протягти мою голову 
поміж грат, і вона з дорогою здобиччю 
зникла з балкона.

—  Ну, тепер усе гаразд, —  сказав тато.
—  Що тепер буде? —  запитала мама, 

квапливо одягаючись.
—  Скандал, —  відповів Янчі. —  Не мо

жуть же вони допустити, щоб голова дити
ни порушила їхйі патріотичні поривання.

Тато промовчав.
Минуло кілька х в и л и н , м и  закінчували 

одягатися, сміючись і хвилюючись. Бувають 
у житті події, про які ми з першого момен
ту знаємо, що вони залишаться в пам'яті на 
все життя, перетворяться в легенду. З ча
сом вони обростуть багатьма дрібними по
дробицями про те, як я під звуки гімна про
сунув голову поміж гратами балкона.

Тільки-но ми встигли одягтися, як у двері 
постукали. На порозі стояло троє офіцерів, 
один вийшов трошки наперед.

Офіцери віддали честь і сказали:
—  Іменем національної армії.
Коли б ви бачили в цю мить мого бать

ка! Пенсне, яке він звичайно тримав у руці, 
було посаджено на ніс, а сам тато весь 
якось підтягнувся, немовби те, що відбува
лося, вплинуло на нього навіть фізично. А 
втім, тато був такою людиною, що ніхто не 
міг наперед вгадати, як він на щось реагу
ватиме. Але в його голосі вже було чутно 
грозу, що наближалася,

—  Що вам тут потрібно? —  запитав він.
—  Ви влаштували скандал під час націо

нального свята, —  сказав офіцер. —  І це 
було під час виконання гімна.

Тато ступив крок вперед і запитав таким 
грімким голосом, що його, мабуть, було 
чути й на дворі:

—  Вам відомо, хто я? Ви мене знаєте?
—  Ні, вельмишановний добродію, не 

знаю, —  знижуючи голос, відповів офіцер.
__ Як ви смієте у нас в Угорщині вдира

тися до когось у квартиру, не знаючи, хто 
це? У нас диктатура, але диктатура панів, і 
ви мусите на це зважати!

Татків голос шмагав, як батіг. Офіцер зні
яковів.

—  Даруйте, але...

—  Ніяких даруйте! Ті часи, коли будь-хто 
міг до мене причепитися, тепер, хвалити бо
га, минули! Я цього більш не потерплю. Я 
генерал-лейтенант князь Карой Фештен- 
бург. Все. Можете бути вільні.

—  Сто разів прошу вибачити... Даруйте, 
але я думав... —  пробелькотів офіцер.

—  Ви не повинні думати! —  перебив йо
го тато. —  Думати вам ні до чогб. Можете 
йти, панове!

Офіцери стали струнко, віддали честь і 
пішли. Ми перезирнулись, тому що й ми всі 
були вражені. По короткій мовчанці перший 
заговорив Янчі.

—  Хто такий цей Фештенбург?
—  Хіба тобі не однаково? —  відмахнувся 

тато. —  В Угорщину повернулося середньо
віччя, тому мені й знадобився генерал-лей
тенант Карой Фештенбург. А тепер мерщій 
тікаймо звідси, доки мене не розжалували 
з генеральського чину.

Не минуло й п’яти хвилин, як уся наша 
родина залишила готель.

11

Само собою зрозуміло, пішли ми без ре
чей, немовби на прогулянку.

За столом у дядька Віктора ми обговори
ли становища. Як забрати з готелю речі? 
На чиє ім'я сплатити рахунок? І як щонай
швидше виїхати з Сомбатхея?

Дядькові Віктору вся ця історія дуже спо
добалася. Він сидів у червоному кріслі й 
ляскав себе по стегнах:

—  Князь Карой Фештенбург! Чудово! Ге
нерал-лейтенант! Знаменито! А  що Сказав 
портьє! Його не побив грець?

—  Ні. Тепер портьє не непритомніють че
рез такі дрібниці. Та й чи відомо портьє, 
скільки в мені князівського і скільки гене
ральського, хіба що ти встиг сказати, що ми 
з тобою родичі.

—  В мене немає звички бути запанібрата 
з готельними портьє. Та й ви перший раз 
зупинилися у Ковача. Листок для прописки 
ви не заповнювали?

—  Ні, —  відповів тато. —  Моя князівська 
гідність не дозволяє мені писати про себе в 
якихось листках.

—  А  коли ви залишали готель, ніхто вам 
нічого не сказав?

—  Ніхто. Ми пішли прогулятися. Що ж 
до Лізі, то ніхто не візьме під сумнів те, що 
вона княгиня. Навіть дядько Рона умовив її 
позувати для пам'ятника королеві Ержебет 
в Геделлі. А  крім того, її прадід був садів
ником в маєтку Габсбургів у  Цейбуші, а цей 
маєток служив місцем для любовних втіх 
ерцгерцога, і якщо врахувати той факт, що
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прабабуся була, як переказують, незвичай
на красуня, то... Ви самі розумієте...

—  Але ж Лізі розумницяі —  втрутилася 
в розмову тітка Ержі.

—  Якщо це навіть так і було, то один 
якийсь ерцгерцог не може перетягти таріл
ку терезів, коли з іншого боку в нас стіль
ки розумних предків, —  сказала мама.

Усі засміялися.
—  Які хитруни, ці столичні жителі, —  зая

вила тітка Ержі. —  Усе помітять, усе почу
ють!

Але оскільки тітка Ержі у всіх родинних і 
громадських подіях бачила лише привід для 
частування, то за короткий час стіл уже аж 
вигинався під стравами.

—  Подивіться! —  здивовано вигукнула 
мама. —  Картина з розп'ятою козулею ви
сить на стіні.

Ми всі дуже здивувалися.
—  І знову нерівно, —  зауважив Дюр!.
—  Ну й біс з нею! —  відмахнувся дядько 

Віктор.
Але Дюрі виліз на буфет і поправив кар

тину. Стоячи на буфеті, він сказав:
—- Я не думав, що дядько Віктор повісить 

у себе на стінці цю картину.
—  Чому? —  запитав дядько Віктор.

Ну все-таки...
—  А чи не все одно, хлопчику, що висить 

на стінці? Люди звикли, що на стінці висить 
картина, але ніхто не дивиться, що на ній 
намальовано.

—  Тоді вони, звичайно, звикли й до того,1 
що картина висить нерівно, —  висловив 
свою думку Янчі.

—  Цілком можливо, —  відповів дядько 
Віктор.

—  Нічого привчати гостей до нових ре
чей у нашому домі, —  заявила тітка Ержі; 
—  І хто до нас сюди ходить! Самі тільки за
порошені борошном мужики, і вони, ма
буть, вважають, що у всіх панів картини ви
сять нерівно, що це так і мусить бути.

Мамі дуже сподобалося пояснення тітки 
Ержі.

—  Ти так розмовляєш, люба, ніби навча
лася угорської мови у папуги.

Дюрі тим часом знову нахилив картину 
на один бік, надав їй того самого положен
ня, до якого за багато десятиріч звикли го
сті, що приходили до дядька Віктора.

Але це були тільки невеличкі відступи від 
важливих питань, що обговорювалися. Тітка 
Ержі свої думки висловлювала вголос.

—  У Юлішки є один закоханий в неї ве
селун, звати його Фрічак. Він листоноша. У 
Фрічака є кум, який працює в готелі у Ко
вача. І звуть його Румшлик. Цей Румшлик 
теж залицяється до Юлішки, як і листоно
ша, але ми зустрічаємося щодня все-таки 
не з Румшликом, а з листоношею. Сказано

—  зроблено! Наша Юлішка все це діло об
лагодить, бо вона кохає і Румшлика, і Фрі
чака...

—  Портьє в готелі падлюка! —  сказав 
дядько Віктор.

—  Хоч він і падлюка, проте любить 
сало.

—  Цілком вірно! —  підсумувала мама. —  
Одержавши два кілограми сала, людина 
стає не такою підлою, як буває звичайно.

Покликали Юлішку і дали їй розпоряд
ження: відрізати два кілограми сала, пере
дати вітання від усієї родини, оплатити ра
хунок в готелі Ковача, взяти той рахунок на 
ім'я князя і генерал-лейтенанта Кароя Феш- 
тенбурга і залишити трохи на чай, але зов
сім небагато, хай переконаються в скупості 
князя, сказати портьє, щоб він одіслав валі
зи до дядька Віктора.

—  Хай цей негідник знає, які високопо
ставлені друзі бувають в гостях у дядька 
Віктора.

Юлішка, либонь, засвоїла дипломатичну і 
економічну суть доручення. Вона була за
доволена, тому що незвичайний випадок на
давав їй певну свободу дії. Крім того, її 
робили спільницею, а тим самим зміцнюва
лися її зв'язки з господарями, і вона одер
жувала більші права, коли б їй спало на 
думку сперечатися.

Поки ми чекали повернення Юлішки, 
дядько Віктор заходився чистити свої руш
ниці. Про кожну рушницю він розповідав 
окрему історію. Однак тепер він намагався, 
щоб історії не були надто кривавими. Дядь
ко Віктор обмежувався описом усіх принад 
полювання, як такого. Він обережно провів 
паралель між дробовиком і гвинтівкою з 
погляду їх ефективності у вбиванні тварин. 
І хоч він і прагнув, щоб його історії не ду
же відгонили кров'ю, проте в процесі роз
повіді занадто вже захоплювався подроби
цями того чи іншого полювання, казав, як то 
важко поцілити кулею тварину, яка біжить. 
Дуже яскраво змалював він той момент, 
коли тварина враз зупиняється на бігу, від
чувши в собі смертоносну кулю.

Дядько Віктор дедалі більше втрачав 
свою попередню стриманість. Розходив
шись, він повідав нам, як умирає олень, ко
зуля, заєць, дикий кабан та інші тварини. 
Помітивши, що дитяча уява не боїться дум
ки про смерть, таку далеку в уявленні ди
тини, дядько Віктор, забувши про всяку обе
режність, перейшов до натуралістичних опи
сів, які примушували нас здригатися. Ми не 
зупинилися на тутешній дичині, що гине від 
руки мисливця в полях і лісах нашої бать
ківщини. Нам схотілося дізнатися, як вми
рають леви, тигри, леопарди, слони. Дядько 
Віктор зображував нам сцени полювання і
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на цих звірів так правдиво, наче він на них 
полював.

Дорослі мовчки й не дуже уважно слуха
ли ці розповіді; вони уявляли собі, як при
несуть валізи, дипломатичні успіхи Юлішки, 
поведінку портьє, думали про те, чи можна 
виїхати поїздом з Сомбатхея. Крім того, їм 
доводилося враховувати і широку вдачу 
дядька Віктора, який дав нам грошей, за
безпечив харчами, оплатив рахунок у готе
лі, заслуживши тим самим право розпові
дати криваві історії. Він навіть перейшов до 
таких сфер, які ніякого відношення до мис
ливства не мали. Він запитав у нас:

—  А чи знаєте ви, діти, як ріжуть свиней?
О боже, ми й цього не знали. Дядько Вік

тор був у своїй стихії. Він протупотів до 
кухні і повернувся з величезним ножем. 
Потім він перекинув догори ніжками обі
драний стілець —  то була свиня —  і пока
зав нам, як ріжуть свиню. Він низько схи
лився над стільцем, його обличчя налилося 
кров'ю, штани затріщали. Велетенські роз
міри його сідниць привернули всю нашу 
увагу. Ми були далекі від думки, що маємр 
чудову нагоду дати дядькові Віктору колі
ном під зад. На мить мені здалося, що я 
прочитав таке бажання в маминих очах. Але 
ні, цього ми зробити, звичайно, не могли. 
А шкода. Досить було б підштовхнути його 
трішки, і дядько Віктор упав би вперед або 
на бік, як ті тварини, про смерть яких він 
розповідав з таким смаком і подробицями.

—  Одне слово, —  вів своєї дядько Вік
тор, —  то зовсім не все одно, як людина 
тримає в руках ніж. Зовсім не все одно ні 
з погляду людини, яка ріже свиню, ні з по
гляду свині, яку ріже людина. Треба вміти 
різати свиню. Робити це абияк не можна. 
Тут теж потрібна майстерність. Я, звичайно, 
сам цього не роблю, наймаю чоловіка. 
Лише зрідка, під різдво я йду на ферму і 
для підтримання свого авторитету ріжу 
кілька свиней. Селянам приємно бачити, що 
їхній хазяїн не якийсь там слинько. Але ж і 
свиня божа тварина, і було б безбожно по
водитися з нею жорстоко, різати її кілька 
разів, аж поки не докінчиш. Така людина 
заслуговувала б...

—  На що заслуговувала б така люди
на? —  раптом запитав тато.

—  На що заслуговувала б? —  здивовано 
перепитав дядько Віктор. —  Ну це я просто 
так кажу... Такій людині слід було б добря
че дати по потилиці.

—  Ти коли-небудь бив селян, Вікторе?
—  Ні. Одного разу я легенько штурхнув 

одного свинопаса, так він після цього три 
доби в ліжку пролежав. Надто багато в ме
не сили, щоб бити людей. Якщо я коґо-не- 
будь ударю, то він і ноги простягне.

—  А свиней ти любиш різати, Вікторе?

Дядько Віктор усміхнувся:
—  Дивне питання. Наче ти сам народився 

не в провінції.
—  Я народився в провінції, але ніколи не 

міг навіть курча зарізати.
—  Я цього теж не люблю, не чоловіча це 

справа.
—  Пам'ятаєш, Ержі, той випадок з ко

зою? —  запитав тато.
—  Чи пам'ятаю я? Ну, звичайно. Ніхто з 

нас, сімох сестер і братів, не забув того ви
падку, коли наш батько вчив твою заячу 
душу бути твердою.

—  Бідний тато! Іноді він зупинявся переді
мною, дивився на мене пронизливим погля
дом, потім говорив: «Ти, на жаль, чутлива 
дитина. Буде краще, якщо я загартую тебе 
в дитинстві, ніж це зробить пізніше життя». 
Я був незграбний, носив окуляри. Цілі дні я 
просиджував на шовковиці або на дахові 
будинку і без кінця читав. Одного разу я 
одержав у подарунок від тітки Розалії кі
зочку з голубою стрічкою на шиї. Я дуже 
любив цю кізочку. Ми з нею гуляли, кожен 
по-своєму роздумував над явищами навко
лишнього світу. Коза швидко виросла, тато
ві не подобалася моя прив'язаність до неї, 
і одного разу він мені сказав: «Вона вже 
виросла, час різати». Ну й бешкет я тоді 
вчинив! Хай ніхто не сміє торкнутися моєї 
кози! А якщо хто насмілиться її вбити, я 
помщуся —  кров за кров! Я метався по ве
ликому подвір'ю біля нашого будинку в Ко- 
маромі, а потім, сам не свій, заліз на шов
ковицю і просидів на ній до самісінького 
вечора. Тато зі мною не сперечався, не 
умовляв злізти, а стояв під деревом і ка
зав: «Козу ми заріжемо і в тому випадку, 
якщо ти сидітимеш на дереві, і коли злізеш 
з нього...» Я стискав руки в кулаки і не знена
видів батька лише тому, що він сумно ди
вився на мене, і в його очах світилася му
дрість. Був він по-справжньому мудрий і 
людяний. Він походжав по подвір'ю і за
думливо гладив бороду, а під час вечері 
сказав: «У Тези хвора душа. Треба його ви
лікувати». Наступного дня тато покликав 
мене до себе й сказав: «Сьогодні, синку,
ми заріжемо твою козу. Так треба. І ти бу
деш до кінця дивитися, як її різатимуть. Я 
роблю це не для того, щоб завдати тобі 
болю, а щоб ти раз і назавжди засвоїв: жит
тя —  річ жорстока і важка. Людина не мо
же завжди втікати від жорстокості життя. 
Якщо в тебе підломлюються ноги, коли рі
жуть козу, ти будеш таким боягузом, що 
не зможеш і пальцем поворухнути, коли 
вбиватимуть людей». Козу прив'язали до 
шовковиці. Старий Хрунчі озброївся но
жем. Ми оточили кільцем дерево, козу і 
Хрунчі. Тато теж стояв з нами, спираючись 
на свою чорну паличку. В мене трусилися
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руки й ноги. Я кинувся до батька, став пе
ред ним на коліна, благав, щоб не чіпали 
козу. Але він був невблаганний. Він сказав 
мені: «Хочеш ти цього чи ні, але ти зали
шишся тут і побачиш усе до кінця. Почи
найте, Хрунчії» Я схопився на ноги й закри
чав: «Чому це повинен робити Хрунчі? Якщо 
ти хочеш убити козу, то зроби це сам! Ось 
ніж! Хрунчі, дайте татові ніж. Я подивлюся, 
як ви заріжете цю бідолашну козу, але 
тільки в тому випадку, якщо, ти сам зарі
жеш її». Запала тиша. Всі побіліли як крей
да. Ніхто ніколи не насмілювався говорити 
з батьком таким тоном. У всьому місті не 
знайшлося б такої людини. Батько підвів 
палицю, наче хотів ударити мене, але потім 
опустив її. Він подивився на мене довгим і 
сумним поглядом і після довгої мовчанки 
сказав: «Добре, синку. Бачу, що в тебе все- 
таки тверда вдача. Тільки дуже тверда лю
дина наважиться отак провчити свого бать
ка, дати йому урок людяності». Він обійняв 
мене, і ми пішли до будинку контори. Ми 
ступили лише кілька кроків, як раптом по
заду почулося жалібне мекання. Ми обер
нулися. Коза лежала на боці, і її біла 
шерсть була закривавлена. Хрунчі стояв під 
деревом, він зробив рукою такий жест, ні
би хотів сказати: ось і все. Я побачив, як 
здригнувся батько. Почув його слова: «Таке 
життя, синку!» і знепритомнів.

—  Отже, ти й не став по-справжньому 
твердою людиною? —  сказав дядько Вік
тор. —  І тепер ти навіть історій таких не 
любиш.

—  Помиляєшся, Вікторе, —  відповів тато. 
—  Ти й сам знаєш, що це не так. Навіть сам 
ти мене боїшся. Коли б я тебе вдарив, ти 
побоявся б дати мені здачі, хоч твоя рука 
втроє більша від моєї. Хто з нас став твер
дою людиною? Ти, що вбиваєш у Сомбат- 
хеї своїх собак, бо їм набридло бігати за 
дичиною, чи я, що в сотнях статей викри
ваю диких звірів всього світу. Тепер мину
ло вже багато років, але й зараз я тобі ска
жу: мене багато чого навчила історія з ко
зою. Недарма тоді пролилася кров під шов
ковицею.

Татків голос став таким могутнім, так за
дзвенів, що, здавалося, він міг примусити 
затремтіти будь-кого.

—  Ось ти стоїш зараз переді мною з но
жем у руках і вчиш моїх дітей, як різати 
свиней, і не думаєш про те, що в наш час 
розплодилося багато двоногих свиней, ко
трі хотіли б без кінця вбивати. Невже не 
розумієш, що відбувається в нас? З такими 
ось ножами стоять круг нас убивці! Але 
вбивати вони будуть не свиней, якихось кіз 
чи іншу худобу, а робітників, селян, мисля
чих людей...

—  Не кричи на мене! —  перебив його

дядько Віктор. —  Ти зі мною не можеш 
так...

Тато блискавичним рухом вирвав у нього 
з рук ніж.

—  Чому не можу з тобою? Саме з тобою, 
котрий у перші години кривавої розправи 
над нашою країною з кухонним ножем у 
руках дає моїм дітям наочний урок вбив
ства.

—  Він збожеволів! —  пробурмотів дядь
ко Віктор, позадкував до дверей і зник за 
ними.

Тато усміхнувся.
—  Повернися, осел! —  гукнув він услід 

дядькові Віктору. —  Невже не розумієш?.. 
Мені хотілося побачити, що ти називаєш 
мужністю, сміливістю, твердістю. Хотілося 
переконатись, що буде з твоєю войовничі
стю, коли ти зустрінеш найменший опір. Я 
знаю, що вона випарується з твоєї душі, а 
сам ти перетворишся на купу вишкварків, 
висмажених з твого сала.

Дядько Віктор ніяково засміявся. Ми бай
дуже спостерігали цю сцену, добре знаю
чи, що тато хоробрий і взагалі мало чого 
боїться. І ще ми знали, що тато стає тим 
сміливіший, чим більше його ображають. 
Янчі задоволено усміхався і зауважив з хо
лостяцькою самовпевненістю:

'—  Нічого кращого в світі немає, як мир 
в родині.

Лише Дюрі зберіг гідність і серйозність. 
Він підняв з підлоги ніж і спритно підкинув 
його вгору так, що ніж зробив півколо і 
увігнався в підлогу. Він стримів у паркеті, 
трохи вібруючи.

—  О боже, мій паркет! —  вигукнула тітка 
Ержі. —  Ви зовсім з глузду з'їхали, недо- 
тепкуваті мавпи!..

Але всім було байдуже до тітчиного пар
кету.

Скоро повернулася Юлішка з двома ва
лізами і коротко доповіла, що все гаразд. 
Пан портьє засвідчує свою повагу шанов
ним добродіям, а також князю з його роди
ною —  тут Юлішка підморгнула, —  і дякує 
за подарунок. Пани офіцери запитували в 
портьє, але листок для прописки ще не був 
заповнений. Носильник з готелю приніс оби
дві валізи до кухні, але, якщо треба, він по
несе їх куди завгодно. Зараз він сидить на 
кухні й відпочиває. Чи не можна почастува
ти його скляночкою вина?

—  Почастуй, —  дозволив дядько Вік
тор. —  Можеш дати йому цілий літр, хай 
відчує, що прийшов у панський дім.

12
—  Який поїзд йде до Будапешта? —  запи

тав тато.
—  Я не поїду з вами, —  сказав Янчі. —

59



Не можу вважати своєю батьківщиною кра
їну, де отаке діється.

—  Та годі-бо тобі! —  накинулася на ньо
го тітка Ержі. —  Ти все життя тиняєшся по 
білому світу, тобі ніколи не була потрібна 
Угорщина, тобі Індія потрібна, Англія, до 
нашого життя ти не можеш звикнути. По
кійний наш батько казав про тебе, що ти 
помісь борця за свободу з комівояжером, 
а голову твою напхали в Оксфорді всякою 
всячиною.

Янчі був людина вперта.
—  Я не повернуся на батьківщину, тому 

що цю країну я більш не можу назвати 
батьківщиною. її символом стане ніж убив
ці, а вся нація піде по шляху безчестя, і 
щоб звернути з нього, їй доведеться стоми
тися і постаріти. Мене виховали угорцем, 
цей дух зберігається в нашій родині з 1528 
року, і я не можу жити серед тих, хто зне
важає все, чим пишалися наші батьки. Поки 
що я їду у Відень, а з купою гною, на яку 
перетворилася Угорщина, в мене ніяких 
справ бути не може.

—  А  я повернуся до Будапешта, —  відпо
вів йому тато, —  тому що в мене є справи 
з власною купою гною.

Янчі дали грошей, розцілували, а він, іду
чи, зупинився біля дверей і промовив:

—  Не дивуйтеся, якщо за два місяці я 
приїду вас провідати. Ви знаєте, що я люб
лю їздити по чужих країнах.

Янчі пішов, розмахуючи портфелем. 
Йшов він швидко і так легко, неначе мав 
перейти лише на протилежний бік вулиці.

—  А все-таки він любить нашу Угорщи
ну, —  сказав Віктор. —  Коли-небудь він за
гине за неї.

—  Не хвилюйся, Вікторе, ми всі коли-не
будь за неї загинемо. Рано чи пізно. Який 
поїзд іде до Будапешта? —  знову схвильо
вано запитав тато.

Поїзди за розкладом не ходили. Дядько 
Віктор, незважаючи на всі свої^ зв'язки, ні
чого певного дізнатися не міг. Йому вдало
ся тільки запхнути нас в якийсь випадковий 
состав. Коли хтось починав обурюватись, що 
через нас довелося потіснитися, дядько 
Віктор лагідно дивився на невдоволеного і 
казав: «Нащо сперечатися? Вам, можливо, 
жити набридло?» Він прокладав собі в на
товпі дорогу, розкидаючи своїми ручиська
ми людей, які поряд з ним здавалися кар
ликами. Хтось запитав у нього: «Якого біса 
такому здоровилові їхати в цьому перепов
неному поїзді?» Дядько Віктор розвів над 
його головою руками, наскільки це дозво
ляв вузенький прохід у вагоні, й сказав: «Я 
не їду, а проводжаю своїх родичів, а ви не 
чіпляйтеся до мене, що мене господь бог 
зробив таким великим. Зар^з я вийду з ва

шого задушливого вагона і на моє місце 
зможуть стати п'ятеро. І я не сміюся з вас, 
що всі ви не змогли вирости й лишилися 
такі маленькі, що можна вас запхнути в ци
ліндр і поставити під ліжко. Тож і ви з ме
не не смійтесь, тому що після моєї смерті 
мій скелет виставлять у музеї, як це роб
лять зі скелетами бронтозаврів».

Ми пробиралися слідом за дядьком Вік
тором. Один з пасажирів зауважив: «Та й 
багато ж вас!» Дядько Віктор зупинився і 
голосно відповів: «Якщо ти, добродію, вва
жаєш, що угорців надто багато, я можу ви
кинути тебе у вікно». «Угорців? Угорців... 
Гм...» —  пробурмотів пасажир.

Влаштувавши нас, дядько Віктор вийшов 
на перон. Вони стояли з тіткою Ержі, дядь
ко Віктор мовчав, а тітка Ержі розважала 
нас розмовами.

—  Можливо, я приїду в Будапешт, мені 
потрібен новий капелюшок. Але може ста
тися, що й не поїду в Будапешт по капелю
шок, бо в нас теж можна купити що треба, 
хоч ви і вважаєте нас глухою провінцією. 
До того ж я не хочу, щоб мене, неначе 
худобу, пхали у вагон.

Не знала вона тоді, бідолаха, що в краї
ні почалося таке, в результаті чого через 
чверть сторіччя її таки заштовхають у ван
тажний вагон і повезуть, щоб спалити в кре
маторії. Що б сказала вона, коли б знала 
про це?!

Помовчавши трохи, тітка Ержі звернулася 
до тата:

—  А  ти, Тезо, бережи своє сімейство. Ко
ли увесь світ стає дибки, то й серця людські 
перевертаються. Якщо вас хтось кривдити
ме, надавай йому стусанів, згадай, що це 
наш покійний батько вчив нас бути гуманни
ми.

—  Годі теревенити! —  зупинив її дядько 
Віктор.
. —  Це їм маленьке повчання на дорогу.

Ми мовчали і усміхалися. Всі ми трохи 
отупіли і з нетерпінням чекали, коли нареш
ті поїдемо. Тяглися довгі хвилини, але поїзд 
не рушав з місця. Дехто вважав, що наш 
поїзд взагалі нікуди не піде, просто забули 
попередити про це пасажирів. Інші тверди
ли, що поїзд все-таки за кілька хвилин ру
шить і піде в напрямку Будапешта. Та за 
таких обставин ніхто точно не знав, чи дов
го триває одна хвилина і з якого боку Буда
пешт. Все на світі змінилося, перекрутило
ся. Звична подорож, яка тривала чотири 
години, могла тепер забрати цілу добу.

Сморід від люльок, в яких палили сухе 
листя, посилював задуху в вагоні. Оксамит 
на сидіннях був такий, неначе в нього штри
кали багнетами, з дірок стримів кінський 
волос. У шибці зяяли дві круглі дірки. На 
багажній полиці лежали люди.

60



Всі м и  т о в к л и с я  біля вікна, щоб попро
щатися з дядьком Віктором та тіткою Ержі. 
Ми не махали хустинками, бо не було ніяких 
ознак, що поїзд швидко рушить, і мовчали. 
Якийсь час ми дивилися один на одного і 
усміхалися, потім і це набридло.

З колії навпроти рушив состав. Куди йшов 
поїзд, в якому напрямку, ніхто не знав. Ва
гони були переповнені, але не так, як у на
шому поїзді.

—  Янчі! Щасливої дороги, Янчі! —  рап
том гукнула мама.

У вікні останнього вагона майнула лиса 
голова Янчі. Ми добре бачили його, але він 
нас не помітив. Даремно ми махали йому й 
гукали. Поїзд віз його кудись, здається, в 
бік Відня.

—  Янчі розуміється на поїздах, —  сказала 
мама. —  Бачите, він сів саме в той поїзд, 
котрий рушив.

—  Ваш теж рушить, —  заспокоював її 
дядько Віктор.

Потім ми знову стояли біля вікна, а вони 
на пероні, і мовчали. Минуло ще кілька 
хвилин. О, як довго тягнуться дві-три хви
лини на вокзалі, коли ні ті, що проводжа
ють, ні що від’їжджають, вже не знають, 
про що говорити. Аж ось наша мама рап
том сказала:

—  Дякуємо вам за все!
Слова її видалися всім недоречними.
—  Це ми вдячні вам за ваш приїзд, —  

відповіла тітка Ержі.
Потім знову мовчання, напруження від 

неможливості бодай чимось заповнити час.
І враз состав якось тихо, без свистка, гуд

ка або інших виявів залізничної ввічливості 
рушив з місця. Але останні два вагони, в 
тому числі і наш, залишилися на вокзалі. 
Самотньо стояли вони на колії без парово
за. Сумний і безнадійний вигляд має такий 
состав з двох вагонів, до того ж без паро
воза. Але такий незвичайний стан тривав 
лише кілька хвилин. Ззаду нас щось дуже 
штовхнуло, закрутилися колеса, заскреготі
ло залізо, забряжчали буфери. До двох ва
гонів, що залишилися, причепили паровоз, 
тільки тепер вже з іншого боку. Паровоз 
був позаду, та це нічого не означало, ми не 
знали, в який бік нас повезуть. Пригода ця 
пробудила цікавість дядька Віктора, напру
ження останніх хвилин прощання зникло. 
Дядько Віктор почав хапати за рукав усіх 
залізничників, які проходили повз нього, 
питаючи кожного:

—  Куди йде цей поїзд?
Величезна постать того, хто питав, справ

ляла враження, але відповідь була одна:
—  А біс його знає, шановний добродію.
Зате тітка Ержі, переконавшись, що наш

поїзд затримується на непевний час, знову 
заторохтіла:

—  Дітям потрібне повітря, щоб пороже- 
вішали їхні мордочки. Я не кажу: почерво
ніли, тому що це не те слово, котре можна 
вживати в теперішньому світі, де керують 
всі оці зарозумілі гусаки в штанях. А потім 
ще щось трапиться, і ви знову полюбите 
політику, особливо ти, Тезо, і забажаєте за
зирнути в зад майбутнього! Це*, звичайно, 
божевілля! Що може побачити там людина, 
крім всякої погані? А  вранці ви неодмінно 
давайте цим двом худорлячкам кминовий 
суп, та манної крупи підсипте в нього по
більше, щоб не лише очі в них були зав
більшки з кеглі, а й животики округлилися 
і щоб вони взагалі їли стільки, аби їм по 
обіді завжди хотілося заснути годинку. А 
політикою нехай інші займаються, нащо 
обов'язково вам світ перевертати?

Таку мирну програму виклала нам на 
прощання тітка Ержі.

А  дядько Віктор ловив своїми здоровен
ними ручиськами залізничників, неначе мух. 
Він ляскав їх по плечах, так що вони пере- 
хняблювалися на один бік. Нарешті при
йшов якийсь залізничник в погонах, з ба
гатьма золотими нашивками на кашкеті і 
привітався з дядьком Віктором.

—  Ось ти й виповз на світ божий! —  ска
зав йому дядько Віктор. —  Ти вже не та
кий червоний, як був?

—  Вибачайте, мій дорогий друже, —  від
повів позолочений залізничник. —  Досі я 
теж не був червоним, але коли б я не при
кинувся, то мене, мабуть, і на світі тепер 
не було б. Камуфляж, звичайний камуфляж, 
або, коли хочеш, мімікрія. А  що залишало
ся робити? Краще пристосовуватись до нав
колишнього середовища, аніж висіти на 
шибениці.

—  Ну, з вас жодного не повісили, —  від
повів йому дядько Віктор. —  Ці більшови
ки —  справжні джентльмени. Мене в моєму 
маєтку теж ніхто не потурбував.

—  Що тебе! Тебе поважає і любить вся 
округа.

—  То куди йде цей поїзд? —  запитав 
дядько Віктор.

Залізничний начальник дуже довго й до
кладно пояснював, що поїзд спочатку піде 
в Бичке, там буде пересадка, а звідти мож
на їхати в Будапешт. Чому з Сомбатхея в 
Будапешт треба їхати через Бичке, цього й 
він пояснити не міг.

Більше дядькові Віктору робити було ні
чого. Він стояв поряд з тіткою Ержі, на ці
лу голову вищий від усіх інших. Незважаю
чи на літню спеку, на ньому був твердий 
котелок —  він ніколи не ходив на вокзал 
інакше, як в котелку. Дядько Віктор дивив
ся на нас, і ніхто не знав, про що він ду
мав, та ось він несподівано поліз в задню 
кишеню штанів, витяг звідти гаманець з крс-
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кодилової шкіри, щось вийняв з нього і за
тиснув у кулаці. Потім дядько Віктор піді
йшов ближче до вікна і передав це мамі.

—  Щоб вистачило й на тих, хто посміє 
підвищувати на вас голос, —  сказав він.

— Що ти вигадуєш, Вікторе, хай бог тебе 
боронить? —  запитала мама. —  Саме тепер 
ти вирішив роздавати свою маєтність, коли 
все вже скінчилося?

—  Нічого я не роздаю, —  відповів Вік
тор. —  Просто хочу допомогти вам.

Всі ми дивилися на дядька Віктора, коли 
состав рушив. І знову не було ні гудків, ні 
свистків, і ніхто з залізничників не сигналі
зував прапорцем.

—  Поможи вам боже! —  сказала тітка 
Ержі і заплакала.

І навіть в дядька Віктора на очах забли
щали сльози. Він скинув свій котелок і дов
го махав ним, бо поїзд рухався надзвичай
но повільно. Але й коли ми від'їхали вже да
леко, і натовп на пероні здавався гуртом 
ліліпутів, ми бачили не тільки Гуллівера, що 
стояв серед нйх, а й білу шовкову підклад
ку його котелка.

13

Не минуло й кількох хвилин, як поїзд ру
шив, коли раптом виявилося, що вагон не 
такий уже й переповнений, як це здавалося 
спочатку. Дітей з багажної полиці зняли, і 
батьки понесли їх в сусіднє купе. В нашому 
купе залишилися лише ми, та ще двоє яки
хось молодиків, котрі вдерлися до вагона 
буквально в останній момент, коли поїзд 
уже рушав.

Я прожив в Угорщині все своє життя від 
народження, і немає нічого дивно, що мені 
відомі деякі національні особливості нашої 
країни. Мені відомо, що в дні, коли міня
ється суспільний лад у країні, з'являються 
предмети туалету, які давно вийшли з моди, 
і здається, що вони заповнюють всю краї
ну. Коли світ лівішає, жінки перестають фар
бувати губи, вдягають шкіряні куртки і шкі
ряні черевики. Навіть знатні дами вдають 
з себе простолюдок. Коли ж світ правішає, 
то одразу з'являються круглі капелюхи з 
широкою зеленою рипсовою стрічкою і 
барвистою пір'їною мисливця. Чоловіки 
вбираються в куртки німецького крою з 
шкіряними гудзиками і неодмінно надіва
ють рукавички —  за моїми спостереження
ми правішати треба в рукавичках. Зовніш
ність обох молодиків свідчила, що й вони 
це розуміють. Взагалі ж вони були ввічли
ві, всіляко показували свою вихованість, а 
коли закинули ногу на ногу і над гостроно
сими черевиками забіліли гамаші, я поба

чив на татовому обличчі той особливий ви
раз, який свідчив, що політичне становище 
в країні йому цілком зрозуміле.

Молодики в гамашах розмовляли між со
бою- Нащадки заможних батьків, жителів 
провінції, вони усвідомлювали, що наста
ють їхні часи. Моя пам'ять зберегла лише 
уривки їхньої розмови. Але їхні голоси ще 
й досі звучать у моїх вухах. «Фреді наді
слав телеграму, що вже працює в міністер
стві внутрішніх справ, його призначили 
статс-секретарем чи ось-ось мають призна
чити». —  «Шандор, звичайно, повернеться в 
міністерство фінансів. Його дружина дуже 
тяжко пережила все це. Та воно й зрозу
міло». —  «Перлове намисто знайшлося?» —  
«Та його зовсім і не вкрали. Вона закопала 
його в Ченгереші і забула, де саме. Фреді 
наказав перекопати всю землю, і намисто, 
звичайно, знайшлося».

По невеликій паузі молодики розмовля
ли далі. «Я зовсім без грошей. Ти тільки 
уяви собі —  в нас немає грошей! А декому 
пхають у руки капітали. І не якісь там білі 
чи сині пенги, а долари».

Мама зрозуміла їхній натяк. Дядько Вік
тор справді передав їй пачку доларів. Тато 
насупив брови, що було в нього дуже по
ганою ознакою. Але мама випередила його.

—  В Угорщині, звичайно, є такі люди, —  
зауважила вона. —  У деяких дам є перлове 
намисто, в інших долари. Ми завжди були 
вишуканою країною, країною панів.

Молодики перезирнулись, і один з них, 
білявий, сказав:

—  Угорщина божевільна країна, шановні 
панове. А  в божевільній країні й жити тре
ба відповідно.

—  Чому ви вважаєте нашу країну боже
вільною? —  запитав тато.

Білявий хитро підморгнув і відповів:
__ Та ви гляньте, що робиться навкруги!

Хіба це не божевілля? Сьогодні пролетарі 
стали панами, завтра пани знову хочуть вер
ховодити. Але я питаю вас: що то за пани, 
якщо в н^х, як ось у нас, ні шеляга в кише
ні?

—  І як ми можемо бути впевнені в зав
трашньому Дні? —  зітхнув інший. —  Програ
ли війну, провалили революцію... А що бу
де далі?

Тато уважно подивився на молодиків і 
всупереч своїй звичці нічого не сказав.

—  Що буде далі? —  знову заговорив бі
лявий. —  Далі буде контрреволюція.

—  Отже, угорець піде на угорця? —  
спробував підсидіти їх тато.

—  Ні, шановний добродію. Не угорець на 
угорця. Я не хочу вас образити, але це 
просто ходова фраза. Ми не лише угорці, а 
ще й представники різних класів. Зараз 
угорські серця не б'ються в унісон. Пан —
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пан. Селянин —  селянин. Робітник —  робіт
ник. Вільний художник —  вільний худож
ник.

На щастя, розмову перервав провідник. 
Він зазирнув до купе, але квитків не зажа
дав, а тільки спитав:

—  В Сомбатхеї каса була відкрита?
—  Так, —  відповів білявий, —  і квитки, як 

завше, продавали.
—  Це добре, —  сказав провідник.
—  Коли ми будемо в Будапешті? —  запи

тав тато.
—  А  це невідомо. Спочатку ми їдемо  ̂ в 

Бичке —  всі інші залізничні лінії зайняті вій
ськовими составами, —  а вже звідти в Бу
дапешт.

Провідник ввічливо попрощався з нами й 
пішов.

—  Якщо ви дозволите, —  знову загово
рив білявий, —  я вважатиму для себе за 
честь допомогти вам під час пересадки в 
Бичке.

—  Дякую, —  відповів тато, —  ми й самі 
впораємося.

—  Розумію. Але у вас речі, а я уявляю, 
що робитиметься в Бичке.

—  Можливо. Під час пересадок завжди 
буває метушня.

—  Ну, не всюди, —  кинув один з них. —  
Я бачив, як діяв цей велетень, той самий, 
що передав пані не сині гроші, а долари. 
Він відомий багатій. Його маєток на околиці 
Сомбатхея.

—  Дс/стойна людина, —  відізвався тато.
—  Можливо, й достойна, але я, між ін

шим, від нього не в захопленні. Адже ми 
й дружину його знаємо.

—  Так, —  сказав тато. —  Моя сестра.
—  Ви жартуєте?
—  Анітрохи. Я не жартівник. А крім того, 

я вважаю вас за джентльменів і гадаю, що 
ви будете поводитись, як і лічить представ
никам нації витязів і кавалерів, до якої ви 
належите.

—  Безумовно, —  відповів білявий. —  Од
нак тепер я вже змушений наполягати на 
запропонованій нами допомозі під час пе
ресадки в Бичке. Ми хочемо довести, що ми 
справді джентльмени.

Про наш поїзд аж ніяк не можна було 
сказати, що він мчав. Паровоз астматично 
хрипів, бурий дим від поганого вугілля сте
лився над полями й лісами. Тато стояв біля 
вікна в проході і сумно оглядав околиці.

—  Неначе на картині Сіннеї або в дядь
ка Феньєша, —  бурмотів він. —  А  ось оце 
село під навислими над ним темними хма
рами ніби зійшло з картини Руднаї.

Сказавши це, тато замовк і довго стояв 
так. В його очах світилася туга, ми рідко ба

чили його в такому поганому настрої, але 
пояснити тоді, чому сумний тато, я не міг.

Мама непорушно сиділа в своєму кутку з 
замкнутим і непідступним виглядом, і моло
дики вже не наважувались до неї зверта
тись.

Поїзд прибув у Бичке годині о четвертій. 
Всі колії були зайняті. Військові доїзди, па
сажирські поїзди, штовханина, неймовірний 
гамір. Ніхто не знав, на який поїзд треба 
сідати, а сівши, не знав, куди цей поїзд пі
де. Кілька залізничників пробували навести 
хоч який-небудь порядок, але видно було, 
що вони й самі нічого як слід не знають. 
Дюрі помітив, що семафори не працюють, 
поїзди відходять на червоне світло. Якийсь 
залізничник погладив Дюрі по голівці і ска
зав:

—  Червоний колір тепер не в моді, хлоп
чику.

Поряд з нами спіткнулася жінка і впала на 
свій кошик з яйцями. Я дотепер пам'ятаю 
її крик і страдницький вираз обличчя, як у 
людини, яка втратила найдорожче в житті. 
Вона з жахом дивилася, як розтікаються 
жовтки й білки по брудній підлозі вагона. 
Мама, ковзаючись на слизькій підлозі, на
магалася проштовхнути нас до виходу, але 
ми посувалися дуже повільно, сантиметр за 
сантиметром наближаючись до дверей ва
гона. І тато був уже зовсім не той. Люд
ський плин підхопив його, і він уже не ви
пручався, а тільки байдуже поглядав на
вкруг крізь свої окуляри. Нарешті ми опи
нилися на брудному пероні в оточенні гор
лаючих чоловіків і верескливих жінок. Всі 
штовхалися, кожен намагався якнайшвидше 
потрапити на той поїзд, про який ходили 
чутки, що саме він піде в потрібному на
прямку.

Я сам не знаю, як це сталося, але я рап
том помітив, що біля мене немає ні тата, ні 
мами, ні Дюрі. Я заскиглив так, що жінка 
поряд зі мною сказала: «Верещить, як но
ворічне порося». Саме тоді я вперше пере
жив почуття самотності, те саме почуття, 
яке в наступні десятиріччя через нерозумні 
жарти історії дуже часто охоплювало мене, 
навіть серед густого натовпу людей.

Один з наших супутників, той, білявий, 
взяв мене за руку й сказав:

—  Зачекай, хлопчику. Твої батьки розшу
кають будапештський поїзд і прийдуть по 
тебе...

Вони потягли мене з собою в якийсь ва
гон, але виявилось, що поїзд не той, і нам 
довелося перейти в другий, потім в третій. 
Що я їм не казав, як не кричав, але у від
повідь чув лише сміх.

—  Та не бійся ти, тато прийде за тобою. 
Ти для нього дорожчий від синіх грошей.
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—  Цікаво тільки, який поїзд піде раніш,—  
сказав інший.

—  Не знайде його в Бичке, розшукає в 
Угорщині.

Тм це здалося дуже смішним, і вони за
реготали. Потім посадовили мене посереди
ні й почали вмовляти, щоб я не тремтів і не 
боявся: цей поїзд теж іде до Будапешта, 
місця хороші, весь состав порожній, в купе 
нас лише троє, і кричати мені зовсім ні до 
чого.

На якусь мить я затихав, хоч був певен, 
що поїзд піде не до Будапешта і ніхто не 
знає, куди він піде. Я відчував, що зі мною 
сталося щось таке, чого я не можу зрозу
міти, і це хвилювало мене й примушувало 
протестувати. Але коли я знову зарепету
вав, мені вліпили такого ляпаса, що я вмить 
замовк. Горлали тепер мої супутники:

—  Мовчи, дурню!
Я нічогісінько не розумів. Ми сиділи в ку

пе, вони весело розмовляли, а я сидів і 
тремтів. Що відбувається? Що ж це таке? 
Можливо, це те саме, про що так багато 
говорили і тато, і Янчі. Можливо, це й є та 
сама історія, коли діти в одну мить втрача
ють батьків і весь світ навколо них перевер
тається шкереберть? Хто ці люди? Що їм 
від мене потрібно? Я починав розуміти, що 
вони хитрістю забрали мене від тата й ма
ми, скориставшись із метушні на станції.

Я почув свисток і побачив, як з сусідньої 
колії рушив поїзд. А що, коли вони саме 
на ньому зараз від'їжджають? Я склав мо
литовно руки й почав сам собі промовляти: 
«Господи, помилуй тата, господи, помилуй 
маму, господи, помилуй Дюрі, господи, по
милуй...» Тут я подумав, що себе самого 
згадувати наче не годиться.

Ніщо так не робить людину старою, та
кою нещасною, стомленою й зламаною, як 
страх. Це стосується й дітей. Дитина може 
стати такою ж стомленою й старою, як 
будь-яка інша людина, яку позбавили жив
лющої сили —  надії. Скільки разів відтоді 
позбавляли мене цієї сили? І скільки разів 
вона знову переможно поверталася до мо
го серця?!

Я знову почув свисток паровоза. Боже 
мій! А що, коли це наш поїзд рушає! А що, 
коли ми поїдемо в безвість, і я ніколи їх 
більше не побачу? Даремно я знову почи
нав скиглити, на мене вже просто не звер
тали уваги. А  які веселі були мої супутни
ки! Вони навіть почастували мене цукер
кою, а коли я відмовився, вони силоміць 
запхнули її мені в рот. Що їм від мене по
трібно? Навіщо вони примушують мене їсти 
цукерки, а самі такі жорстокі зі мною?

—  Куди ми їдемо, дядю? —  запитав я.
—  Нікуди. Ми чекаємо твого батька. Твій 

батько одержав від здоровила в Сомбат-

хеї купу грошей, і якщо він тебе справді 
любить, то прийде за тобою. А  коли він не 
прийде, ти хоч знатимеш, який негідник твій 
батько. Ти для нього навіть не вартий того, 
щоб...

—  Мій тато?..
Але я одразу ж забув, що хотів сказати 

про нього, і заспокоївся. Я взнав щось таке, 
в чому досі не був певен: навіть тепер він 
мусить дбати про мене, а коли так, то я мо
жу бути цілком спокійний.

—  Тату! Тату! Тату! —  загорлав я.
Мій голос був дуже слабкий, але я вірив, 

що він прорветься крізь ревіння натовпу і 
гудки паровозів, крізь пориви зустрічного 
вітру, і мій тато почує його. Та якщо він 
навіть і не почує мого голосу, він неодмін
но відчує його. Я був певен цього і сказав:

—  Якщо тато прийде, то...
—  Що тоді буде, бамбуло? —  сміялися 

вони.
Я не міг їм сказати, що тоді буде, бо я й 

сам того не знав. І все ж я вперто твердив 
собі: «Якщо прийде мій тато...^

В пекельному гаморі станції раптом по
чувся голос (відтоді минуло багато десяти
річ, але цей голос і тепер лунає в мені). 
Я його одразу впізнав. Це був татків голос. 
Він вигукував моє ім'я. Голос наближався й 
міцнів, і я одразу зрозумів, що тато біжить. 
Я кинувся до вікна. Мене відтягли. Все ж я 
встиг помітити, що тато біжить вздовж на
шого состава і кличе мене:

—  Габі! Габі! Габі!
Я знову кинувся до вікна. Досить було 

одного викрику, щоб тато почув і побачив 
мене. Даремно штовхали вони мене назад 
на лаву. Я тоді зрозумів, що обурення і пе
режиті образи додають сили навіть дитині.

За мить тато вже стояв під вікном, але 
для мене ця мить була вічністю. Досить 
було йому глянути, щоб побачити на моє
му обличчі жах і щось іще, що залишилося 
потім назавжди, хоч часом воно й згладжу
валося. Пізніш історія подбала про те, щоб 
поглибити під моїми очима тінь жаху, за
лишити в їх синяві відбиток страху, який не 
могли стерти навіть щасливі роки мого 
життя.

Тато одним стрибком подолав високі схо
динки, вдерся в купе, обійняв мене.

—  Ходімо, мій хлопчику!
—  Беріть його, беріть! Але слід було б 

і нам віддячити, що в такій метушні ми по
турбувалися про вашого шибеника.

—  А  чим я повинен вам дякувати? —  за
питав тато.

—  Тим самим, що на станції в Сомбатхеї 
передав вашій дружині той здоровило.

—  Зрозуміло! —  промимрив тато, і очі 
його заблищали, немов гудзики на мамино
му черевичку.
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Тоді я вперше побачив мого тата таким, 
яким мені хотілося бачити його до самі
сінької смерті. Він ступив крок вперед, і йо
го маленький худий кулачок, у якому він 
затискав в'язку ключів, —  це були ключі 
від нашого будинку, —  розкраяв повітря, і 
моє серце одразу сповнилося теплом. Чи 
був мій тато сильний? Його сила завжди 
дорівнювала його емоціям. Якщо він вва
жав, що когось не можна кривдити, його 
сила згорталася, він ставав навіть зовсім 
безсилий, коли ж піддавався своїм емо
ціям, круг нього вирував ураган.

Проти його навальності ніщо не могло 
встояти. Обидва молодики* вже лежали на 
підлозі. Важко було повірити, що мій тато 
зараз —  це той самий чоловік, який нена
видів мисливські розповіді дядька Віктора 
і вчився мужності, дивлячись, як ріжуть 
козу. В його ударах, крім навальності й си
ли, відчувався ще й стратегічний розраху
нок. А слова, якими він себе підбадьорю
вав під час цього побоїща, хоч і не можуть 
бути наведені тут, але пережили вже бага
то десятиріч. Коли ж один з переможених 
молодиків насмілився поворушитися, тато 
згадав про гострий носок свого елегантного 
черевика, оскільки в той момент його вну
трішні гальма, наявність яких могла б по
ставити під сумнів наслідки битви, були 
вимкнені.

Тато підхопив мене на руки, вискочив з 
купе, стрибнув через сходинки на перон, 
поставив мене на землю, і ми побігли до 
нашого поїзда.

Ми ледве встигли вскочити в вагон, як 
поїзд рушив, беручи курс на Будапешт. Піз
но вночі ми вже були вдома.
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Цей розділ я написав як епілог історичної 
повісті про нашу родину. В ньому я поста
вив лише віхи, тому що докладний опис по
дальших подій може спричинитися Д О  ПО ЯВИ  

ще однієї повісті. Яка велика радість —  по
вертатися додому, навіть тоді, коли емігра-  ̂
ція триває не більше тижня! Повертаючись 
додому, людину охоплює якесь дивне від
чуття романтичності всього навколишнього. 
Старі речі, стара обстановка, знайомий, 
звичний світ,

Я тоді ще не знав, що ми, власне кажучи, 
повернулися не додому, тому що ні нашим 
домом, ні нашою батьківщиною цю країну 
і це місто назвати вже не можна було.

Тітку Анну наш приїзд здивував.
—  Що за чудеса? Не минуло ще ,й півто

ри години, як повернувся пан Янчі.

Тепер уже довелося дивуватися нам.
—  Пан Янчі? —  перепитала мама.
—  Саме він, і вже пішов спати, —  під

твердила тітка Анна, засвічуючи всі лампи, 
що було давнім родинним звичаєм: тато 
запевняв, що коли багато світла, —  легше 
дихається.

Янчі спав на канапі в їдальні, вкрившись, 
незважаючи на літню спеку, периною. Він 
завжди спав під периною і пояснював цю 
свою звичку тим, що перина влітку рятує 
від спеки, а взимку від холоду.

Ми позаходили в їдальню і так гучно 
висловлювали свій подив, що Янчі проки
нувся. '

—  Оце так так! Як ти сюди потрапив?
—  В такі історичні часи знаєш лише те, 

де ти сідаєш на поїзд, а не куди він тебе 
привезе... Мене поїзд привіз спершу до 
кордону, але там уже аж кишіли контрре
волюціонери, і нас завернули назад.

—  Навіть усі твої мандрівки не навчили 
тебе розбиратися в правилах залізничного 
руху, —  сказав тато.

—  Нічого не поробиш, —  глибоко зіт
хнувши, відповів Янчі. —  А яке розчару
вання довелося мені пережити, коли поїзд 
увійшов під склепіння Західного вокзалу! 
За ці кілька днів наше місто стало іншим, 
немов покаялося, що протягом чотирьох 
місяців творило світову історію. Лягайте 
спати, відпочиньте, невідомо, що чекає на 
нас завтра.

Квартира сяяла чистотою. Всі книжки, 
чисті й витерті від пилу, вишикувалися на 
полицях. Паркёт блищав. Тітка Анна навіть 
умудрилася замінити всі перегорілі лам
почки.

Мама почувала себе дуже погано, в неї 
була висока температура —  тридцять де
в'ять. Але біда ніколи не ходить сама. Дюрі 
пішов на кухню, щоб принести татові/склян
ку води, послизнувся на паркеті і вивихнув 
ногу. Нога вмить так розпухла, що Дюрі не 
міг нею ступити. Тато запитав тітку Анну:

—  Реквізувати квартиру не приходили?
—  Приходили.
—  Ну й що?
Тітка Анна усміхнулася:
—  Чоловік з десять хотіли тут поселити

ся, але нічого з того не вийшло. Прийшов 
румунський вахмістр і викинув усіх геть.

—  А сам він де тепер?
—  У кухні. Він добрий хлопець. Я наказа

ла йому приготувати чай, а він просить пе
редати вітання всій родині.

Не минуло й півгодини, як ми вже були 
в ліжках. Мама проковтнула таблетку аспі
рину, Дюрі поклали на ногу холодний ком
прес, Янчі приклав до живота грілку з га
рячою водою. Тато якийсь час ходив по 
квартирі, зупинявся перед стелажами, де



стояло кілька тисяч книг. Усе своє життя 
він купував книги, оправляв їх, розставляв 
на полицях... Тато почав роздягатися.

—  Склади акуратно штани, —  як завжди 
сказала йому мама, —  не кидай їх на під
логу.

Тато надів довгу нічну сорочку і зробив
ся схожий на Ганді. Він ще трохи повештав
ся по кімнатах, поміряв ще раз у мами 
температуру, перевірив пов'язку на нозі в 
Дюрі, погладив мене по голові й сказав:

—  Таки привіз я тебе додому, шибенику.
Нарешті ліг і він, трохи почитав Сене

ку —  пізніш він мені казав, що Сенека вчив 
людей того, чого навчити не можна, і на
магався впровадити такі моральні істини, 
яких наступні покоління могли б тільки со
ромитися, —  обережно закрив томик і так 
пожбурнув його в куток, що всі прокину
лись. Але в цьому не було нічого особли
вого. Все це були наші родинні звички, і ми 
дивувалися хіба що тоді, коли хтось із нас 
забував про них.

Потім ми всі поснули. В цьому теж був 
певний порядок: перший заснув тато, далі 
Дюрі, слідом за ним мама, я ж був нерво
ва дитина і засинав останній.

Гуркотом закінчуються не написані мною 
історії, а те, що було насправді. Тут нічого 
не поробиш, не буду ж я заперечувати те, 
що трапилося. Та й навіщо? Розбудив нас 
страшний гуркіт. Обстріл міста? Чи рево
люціонери все-таки перемогли контррево
люціонерів? А може, це землетрус?

Ми посхоплювалися як були, в нічних со
рочках, і засвітили всі лампи. В татовому 
кабінеті, підкоряючись якимсь невідомим 
законам, зламалися полиці книжкової ша
фи, породивши тим самим нову родинну 
легенду. Книги валялися на підлозі: «Кан- 
дід» і «Дон Кіхот», «Анна Кареніна» і «Ма
дам Боварі», «Гуллівер» і «Кривий диявол».

Серед книг виднілися скалки фарфорових 
статуеток, старанно вимитих перед цим тіт
кою Анною. Як уламки після корабельної 
аварії, великою безформною купою лежа
ли посеред кімнати книги, чимсь нагадую
чи трон, на якому і всівся тато в позі Ро- 
денового мислителя, у нічній сорочці, без
надійно затуливши обличчя долонями.

Ми всі стояли довкола: мама з червоним 
од гарячки обличчям, Дюрі, що припікань 
дибав на одній нозі, Янчі, який перелякано 
притискав до живота грілку, перестрахана 
тітка Анна в нічній сорочці. І ніхто не зди
вувався, що серед нас виявився невідомий 
мужчина, в смугастих червоно-білих спід- 
нях —  певно, це і був вахмістр румунської' 
армії.

Ми не запитали, що трапилося, не поці
кавились, що спричинилося до аварії шафи, 
лише здивовано дивилися на тата, який си
дів собі на троні з книг, як завжди, підпи
раючи трьома пальцями підборіддя й щоку.

—  Якщо вже світова література валить
ся, —  сказав Янчі, —  це означає велику 
біду.

—  Це і є велика біда, —  відповів тато і 
поринув у таку глибоку задуму, що нам 
набридло чекати, коли вона скінчиться.

—  Пане вахмістр, ви, звичайно, допомо
жете нам завтра привести все до ладу? —  
сказала мама.

Пан вахмістр, забувши про те, що він на- 
піводягнений, пристукнув голими п'ятами і 
підніс до скроні руку, але тут же помітив, 
що на ньому спідні, а на голові ніякого 
убору. Потім ми знову повкладалися спати.

Тато ще довго сидів на купі книг, неначе 
прощався із світом, який відходив, і роз
думував над іншим, який почався для нашої 
родини аварією татової бібліотеки.

З угорської переклали К. БОЧАРНИКОВА 
та Г. ПЕТРОВСЬКА
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Кілька років тому в одному не
величкому містечку в Каліфорнії, 
у Сполучених Штатах помер влас
ник дрібної крамнички. Про 
смерть цієї людини сповістили га
зети цілої Америки. Вони відзна
чали, що померлий крамар був 
автором книжки, яка свого часу 
мала репутацію бестселлера. А 
на могилі померлого було постав
лено надгробок з лаконічним на
писом: «Рене Бельбенуа, каторжа
нин».

Рене Бельбенуа —  це людина, 
що на власній шкірі відчула всі 
жахи каторги у Французькій Гвіа
ні, пробула там багато років і 
втекла звідти, аби розповісти лю
дям про цю, нині ліквідовану ка
торгу.

Каторга в Кайєнні, адміністра
тивному центрі Французької Гвіа
ни (Південна Америка), прозвана 
через страшний режим, який там 
панував, і через виснажливий тро
пічний клімат «сухою гільйоти
ною», була заснована в 1854 році. 
Після падіння Паризької Комуни в 
1871 році туди заслали багатьох 
комунарів. ! лише в 1946 році, ко
пи до складу французького уря
ду входили комуністи, заслання до 
Кайєнни були припинені. За час 
існування таборів у Кайєнні там 
відбувало покарання понад 65 ти
сяч чоловік, з них чимало не по
вернулося ніколи.

Рене Бельбенуа потрапив туди в

Рене Бельбенуа в 1922 ропі.

1921 році, його особистий номер 
був 46.635. Разом з іншими ка
торжанами з чергової партії в 450 
чоловік, закутий у ручні й ніжні 
кайдани, він зійшов на берег і 
пройшов до тюрми між двома ря
дами колоніальних сенегальських 
солдатів. Бельбенуа було засуд
жено на вісім років за пограбу
вання одного замка у Франції. Ви
рок передбачав, що всі вісім ро
ків він мав пробути у камері дов
жиною трохи більшою за його 
власне тіло й шириною всього у 
вісімдесят сантиметрів. В’язень не 
мав права скаржитися: за наймен
шу спробу протесту його б кину
ли до підземного темного карце
ра.

В тюрмі Кайєнни. Під час 
обіду ув’язнені висовують 
голови у віконце й одержу

ють свою порцію юшки.

Вісім років пробув Бельбенуа в 
своїй камері. 21 вересня 1930 ро
ку його звільнили, проте він не 
мав права повернутися до Фран
ції, мусив ще вісім років залиша
тися в Гвіані, вже на становищі за
сланого. Звичайно, держава не 
давала йому грошей на прожиток, 
він мав сам заробляти їх важкою 
фізичною працею. Через деякий 
час Бельбенуа вирішує втекти з 
Гвіани на батьківщину, ховається в 
трюмі вітрильника, що йде до Єв
ропи, і дістається аж до Гавра. Та 
в порту його затримує поліція. 
Особу втікача ідентифіковано, Ре
не Бельбенуа повертають до Гвіа
ни й цього разу садовлять до ото
го страшного карцера, з якого 
живим мало хто виходить. Оди
надцять місяців, прикутий ланцю
гом до ліжка, провів він у темря
ві і холоді, нікого не бачачи, на
віть наглядачів, що приносили йо
му хліб, воду і рідку юшку раз 
на день. Щ одня він робить нігтем 
позначку на стіні й підтягується 
вгору на гратах свого в’язничного 
віконця, щоб його м ’язи, позбав
лені будь-якої роботи, не атрофу
валися зовсім.

Третього листопада 1934 року 
двері його карцера відчиняються, 
й вартовий мовчки простягає ар
куш паперу. Там написано, що 
ув’язнений відбув покарання і пе
реводиться на поселення —  знову- 
таки в Гвіані. Проживати в біль
ших містах колонії йому заборо
нено, і Рене Бельбенуа оселяється 
в лісі, харчується ящірками й па
пугами, яких йому щастить спій
мати. Одного дня його знаходить 
приїжджий сценарист, який зби
рається розповісти про життя в
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Кайєнні. Він розмовляє з Рене ці
лу добу, докладно записує його 
розповідь і, прощаючись, дає дві
сті доларів.

Тепер можна спробувати втекти 
з Гвіани кудись на волю. Бельбе- 
нуа підбирає собі ще п’ятьох ком
паньйонів. Вони вибираються з лі
су на берег моря, роздобувають 
пірогу, на якій сподіваються ді
статися до якоїсь країни. Ризик 
величезний —  та все краще за по
вільну смерть у Кайєнні.

І от вони вийшли у відкрите 
море. Над пірогою піднято вітри
ло, пошите з кількох подертих 
сорочок і драного матраца. Човен 
протікає, і доводиться без упину 
вичерпувати воду. Дослухаючися, 
чи не чутно мотора сторожового 
катера, вони пливуть цілу ніч. На
решті починає світати. Берега вже 
не видно, пекло Кайєнни залиши
лося позаду. Та нові небезпеки 
чекають на втікачів. Починається 
шторм, хвиля змиває з борту пі
роги всю провізію. Та от на зміну 
негоді приходить штиль, човен 
непорушно застигає на місці, і вті
качам загрожує смерть від спра
ги й голоду. Потім знову почи
нається буря... Чотирнадцять днів 
перебувають вони у відкритому 
морі. Більше неможливо витрима
ти. Дехто починає вголос мріяти 
про повернення назад, до Кайєн
ни. Принаймні вони врятують собі 
життя.

Та Бельбенуа не погоджується. 
Він витягає з кишені револьвера, 
про існування якого ніхто з його 
попутників і не здогадувався. Впе
ред, на волю, тільки вперед!

На п’ятнадцятий день перед 
очима виснажених людей з ’явля
ються далекі верхівки гір. Щ е че
рез кілька годин пірога причалює 
до піщаного пляжу. Втікачі зрива
ють кокосові горіхи, вгамовують

З обох боків цієї доріжки, 
вздовж якої ходить варто
вий, розташовані кам’яні 
«мішки» підземних карце

рів.

Всередині карцера. Тут, прикутий за одну ногу, 
ув’язнений перебував від шести місяців до п’яти

Р О К ІБ .

Вхід до дисциплінарного 
відділу на Кайєнні.
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стечка Санта-Марія в Колумбії. 
Але їх заарештовують, і Бельбенуа 
знову потрапляє до в’язниці. Тут 
він вперше списує кількадесят 
сторінок розповіддю про свої по
невіряння.

Минає багато часу. Товариші Ре
не довідуються, що їх буде по-, 
вернено французьким властям. 
Краще смерть, ніж «суха гільйо
тина!» —  вирішує Бельбенуа. Та 
доля раптом всміхається йому. 
Його викликають до начальника 
в'язниці, й той показує свіжий но
мер колумбійської газети, де на
друковано оту його розповідь. 
Редактор газети, який з цієї на
годи прибув до в’язниці, поздо
ровляє Бельбенуа з великим літе
ратурним успіхом і повідомляє, 
що внаслідок клопотання редакції 
його буде звільнено з-під арешту.
І справді, того ж вечора Рене ви
пускають на волю і садовлять на 
корабель, що йде до Канади.

Минає три тижні подорожі, і 
Бельбенуа ступає на канадську 
землю. Щоправда, весь його «ка
пітал» —  це сорочка на переміну.

Буденна сцена на Кайєннській каторзі. За якусь 
провину одного з катортрдн привселюдно страчу
ють на гільйотині. Його товариші стоять поруч 
навколішки, з непокритими головами. Один із них 

примушений допомагати катові.

спрагу й засипають глибоким 
сном.

Вранці їх будять чорношкірі ту
більці й відводять у поліцію. Во
ни готуються до найгіршого: оче
видно, їх відправлять назад до 
Кайєнни. Та, на щастя, острів, до 
якого вони причалили, це колонія 
Англії. А англійська преса часто 
писала про нелюдські умови, в 
яких перебувають гвіанські катор
жани. Замість піроги, що ледве 
тримається на воді, втікачам да

ють справжнього човна, запас во
ди й провізії, компас. Бельбенуа 
із товаришами вирішують добра
тися до Сполучених Штатів « там 
просити притулку 

Човен вируФає в дальшу манд
рівку. Поблизу якоїсь невідомої 
землі втікачів оточують місцеві 
мешканці, індіанці, які вороже 
ставляться до непроханих при
бульців. Рене з товаришами тіка
ють від них, продираються крізь 
джунглі і нарешті дістаються мі-

Рене Бельбенуа на вол!« в 
1956 році.

Він втратив під час своїх пригод 
усі зуби й двадцять кілограмів ва
ги. Та він не губить надії: адже 
головне його багатство при ньо
му —  спогади про п’ятнадцять 
років каторги й заслання, про пів
року мандрівок у морі. Колум
бійський редактор запевняв, що 
Бельбенуа має письменницький та
лант. І, заручившися допомогою 
місцевих редакторів, той пише 
свою книгу «Суха гільйотина. Ана
томія беззаконня». її спочатку 
друкують газети й журнали, по
тім вона виходить окремим ви
данням, стає бестселлером і при
носить авторові, крім певної суми  
грошей, також право залишитися 
в Америці й набути права грома
дянина СШ А,

Щ е тридцять кроків прожив Ре
не Бельбенуа на білому світі, ут
римуючи невелику крамничку. А 
недавно він помер, заповідаючи 
написати на могильному камені 
поруч із своїм ім ’ям і слово «ка
торжанин», яке супроводило його 
все життя.

Пірога, на якій Бельбенуа з товаришам» втекли 
з каторги.
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ФРАНСІСКО К О Л О Д Н Е
чілійський письменник

СПІВЕЦЬ

ВОГНЯНОЇ

ЗЕМЛІ

Кожен читач добре знає? є книги, котрі беруть 
у полон з першої сторінки і не випускають до ос
танньої. Таке приємне відчуття мали нещодавно і 
ми, читаючи видану в Москві збірку оповідань чі- 
лійського письменника Франсіско Колоане «Вогня
на Земля».

Чим полонила нас, як, мабуть, і багатьох інших, 
ця скромна за обсягом, але ємка за змістом кни
га? З її сторінок постає незнаний і таємничий світ 
далекої Вогняної Землі. Тут, серед скотарів, мислив
ців, об'їждчиків коней, рибалок— всіх тих, кого при
гнала сюди, на край Південної Америки, нелегка 
доля,—  прожив багато років Франсіско Колоане. 
Ділячи з ними всі труднощі праці й побуту, він си
лою свого хисту створив повні неприкрашеної прав
ди розповіді про життя людей Вогняної Землі.

Знайомлячись з творчістю чілійського письменни
ка, хотілося побачити його самого.

І ось він у Москві. Високий, кремезний, надзви
чайно жвавий у свої 58 років, Франсіско Колоане 
розповідає*

—  На запрошення Спілки радянських письменни
ків я був гостем міжнародного форуму письменни
ків країн Азії й Африки, що відбувався в Ташкенті 
восени 1968 року. Ось на цій значній події мені б 
перш за все і хотілося зупинитись.

Великий інтерес Франсіско Колоане до Ташкент
ської зустрічі не випадковий. Десять років^ тому він 
був присутній на міжнародному симпозіумі прогре
сивних письменників країн Азії та Африки в тому ж 
таки Ташкенті. Щ о змінилося відтоді?

—  Дуже багато. Зростання й успіхи руху, що на
родився в Ташкенті десять років тому, не можуть 
не радувати кожного письменника,—  відповідає наш 
гість.—  «Дух Ташкента», прагнення прогресивних лі
тераторів Азії й Африки до єдності в боротьбі з ім
періалізмом і колоніалізмом надзвичайно зміцнів 
й поширився. Це наочно продемонстрував другий 
міжнародний форум у столиці Радянського Узбе
кистану. Учасники зустрічі з рідкісною одностайністю 
піднесли свій голос протесту проти американських 
та інших агресорів на захист героїчного народу В'єт
наму, народів арабських країн Близького Сходу, Аф 
рики. Я переконаний,—  рішуче каже Колоане,—  що 
жоден письменник, на якому б материку він не 
жив, не може стояти осторонь цієї головної теми 
сучасності, коли він чесний в своїй творчості. Це 
його обов'язок перед своїм сумлінням, перед чита
чем...

Втретє гість з Чілі приїздить до СРСР. І кожен 
новий приїзд не тільки не зменшує його жвавого 
інтересу до життя радянських людей, а незмірно 
збільшує його. Цього разу, наприклад, він побував 
у будівників московського метрополітену, і його за
писна книжка повна заміток. Що привело письмен
ника саме до метробудівців?

—  Почну трохи здалека,—  каже він.—  Як і всі, хто
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приїздить у столицю Радянського Союзу, я не раз 
милувався московським метро. Але тепер мені за
хотілося познайомитися з його будівниками. Питає
те —  чому? Відповім: як письменника мене найбіль
ше цікавить робітничий клас і в себе вдома, в Чілі, 
і за рубежем. Представники його— герої моїх тво
рів. Зустрічі з радянськими робітниками безпосе
редньо там, де вони працюють,—  на заводах, фаб
риках, а тим більше під землею,—  для мене завжди 
дуже велике задоволення. І години, що я їх 
провів з будівниками метро,— одні з кращих у М о
скві. Я просто захоплювався їхньою працею. А роз
мови з ними збагатили моє уявлення про те, як 
зріс життєвий рівень та культурні потреби оадян- 
ських громадян.

З великою повагою розповідає Колоане про од
ного з ветеранів московського метробуду Тетяну 
Федорову. Письменника зацікавила й особиста біо
графія Федорової: колишня робітниця, яка працю
вала на проходці метро, дістала вищу технічну ос
віту, стала досвідченим інженером і вміло керує 
дальшим будівництвом столичного метрополітену.

Оскільки бесіда торкається жіночої праці, нам ви
далося доречним запитати, чому серед героїв збір
ки Колоане «Вогняна Земля» нема жінок.4 Чи випад
ково це?

—  Ні,—  пояснює письменник,—  на Вогняній Землі 
дійсно нема жінок: поміщики, що володіють випа
сами й табунами коней, забороняють робітникам 
привозити сюди свої сім'ї. Це їм невигідно.

—  Чи знайде своє відображення в творчості пись
менника його нинішній приїзд до Радянської країни?

—  Гадфо, що так. Але своє першочергове завдан
ня після повернення додому я вбачаю в іншому: зу
стрічатися з робітниками й інтелігентами Чілі, діли
тися з ними особистими враженнями про побачені 
досягнення в СРСР. Це необхідно, бо дехто з них 
ще перебуває під впливом ворожої пропаганди. Ви
кривати її словом і ділом я вважаю своїм обов'яз
ком.

Розмова торкається найближчих літературних пла
нів Колоане. Наш співбесідник показує на пачку 
книг.

—  Це справжній скарб —  твори великого узбець
кого поета : мислителя Алішера Навої, на святку
ванні п'ятсотдвадцятип’ятиріччя від дня народження

якого я був присутній в Ташкенті,— каже він.—  На 
жаль, у нас в Чілі Алішера Навої ще не знають. 
Везу додому його твори і за допомогою моїх дру
зів спробую перекласти їх на іспанську мову.

А чи знайомі взагалі читачі в Чілі з радянською 
літературою? Ставлячи це питання, ми повідомляє
мо письменника, що в СРСР великими тиражами ви
даються поезії Пабло Неруди, в періодичних видан
нях друкуються твори Ніканора Парри, Хувенсіо Ва- 
пьє та інших чілійських майстрів слова.

—  Наші читачі,—  відповідає Колоане,—  досить доб
ре ознайомлені з російською класикою —  Гоголем, 
Толстим, Достоєвським та іншими. Про Толстого, 
наприклад, написано книгу. її автор —  сучасний пись
менник Фернандо Сантіван. А  ось з радянською лі
тературою справа стоїть гірше. Правда, у нас ви
давалися окремі твори Симонова, Полевого, Пако
вої та інших, але цього замало, аби мати справжнє 
уявлення про багатонаціональну літературу Країни 
Рад. Значним недоліком я вважаю поверхове зна
йомство з творчістю українських письменників. А  це 
один з найбільших загонів радянської літератури. 
В міру своїх сил буду намагатися робити щось у 
цьому напрямку.

Критика в країнах Латинської Америки називає 
Франсіско Колоане «чілійським Джеком Лондоном». 
Чи згоден він з таким порівнянням?

—  Ні,—  рішуче заперечує письменник. —  Ставля
чись з великою повагою до творчості Джека Лон
дона, не можу сказати, що відчував на собі його 
вплив. Мабуть, критиків наштовхує на таке порів
няння подібність умов, в яких діють наші герої: у 
Джека Лондона —  Клондайк, а у мене —  Вогняна 
Земля. ! там, і тут важкі умови існування. Цим » 
обмежується подібність.

Останнє питання: чи думає Франсіско Колоане 
продовжувати мандрувати, як це він робив досі?

—  Так, я людина невгамовна і осіло живу в Сант'- 
Яго по необхідності —  сім'я, праця, громадські обо
в'язки. Була б моя воля, я б знову переселився в 
невеличке селище Пунта Аренас, на березі Магелла
ново? протоки, де пройшло моє дитинство, і звідти 
подорожував би по всій землі. В цих мандрах зав
жди були б бажаним маршрутом поїздки до Радян
ської країни, побачення з якою я завжди чекаю з 
нетерпінням.
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Т? слова, начебто звичні й 
знайомі, але, зцементовані 
кров’ю серця у пристрасну 
промову, викликали справжню 
бурю. Підкоряюча сила орато
ра не тільки у красномовстві, 
вогненному погляді або при
ємному тембрі голосу, а, го
ловним чином, у тій непохитній 
переконаності й енергії, що 
клекочуть в кожнім слові, в 
кожному полум’яному заклику.

Щ о з того, що ми не бачи
мо на фото обличчя цієї жінки, 
її очей, не знаємо її віку! Ми 
легко домалюємо її виразний 
і яскравий образ у своїй уяві.

Яку думку поклав в основу 
фотографії Рошан Чопрі? Чо
му він приховав обличчя про
мовця? Очевидно, він зважає, 
що важливо не те, хто гово
рить, а що саме говооить. Ціл

ком можливо —  ця жінка зу
міла вселити в серця своїх 
подруг віру у власні сили, в 
дух колективу, і вони вже го
тові боротися разом, виборю
вати нелегку перемогу. Може, 
її слова вже похитнули їхні 
звичні уявлення про місце лю
дини на землі, про роль жінки 
в сучасному світі...

З фотографії неначе лунає 
голос промовця:

—  Немає хвилі на річці, як
що не дме вітер. Хай ти могут
ній і сильний, але, якщо не 
візьмешся за діло, ти його ні
коли не завершиш. Ні бог, ні 
дух святий не допоможуть нам, 
не нагодують наших дітей, не 
одягнуть їх. Наша доля, доля

наших дітей —  у наших влас
них руках.

її промова припала до душі 
страйкуючим робітницям, роз
гладила на обличчях суворі 
зморшки, осяяла вірою в ус
піх, викликала посмішку надії; 
слухачки пройнялися повагою 
до її мудрості, що засуджує 
бездіяльних мрійників.

Запальне слово цієї жінки, 
яку ми так і не побачили, як 
блискавка освітило пітьму, при
мусило серця битися в єдино
му ритмі, викликало горду сві
домість сили колективу... І, 
здається, всі вони хочуть ска
зати їй:

—  Ти знаєш вірний шлях —  
веди нас!

РОШАН ЧОПРІ (Індія). Страйкарі.
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Коли Людина хоче вбити тигра, вона 
вважає це полюванням, захоплюючим 
спортом, що зміцнює і гартує волю; ко
ли ж тигр намагається з’їсти людину, 
ми називаємо це кровожерливістю. Та 
якщо людина оскаженіло кидається на 
ближнього свого, вона стає подібною до 
хижака, бо розум покинув її, а на пер
ший план виступила сила. Ще Сокра? 
вважав глупство синонімом зла.

Оскаженілий і зарозумілий страж по
рядку може дозволити собі все, адже 
йому доручено стежити за безумовним 
додержанням законів суспільства, біда 
якого полягає в тому, що воно не ви
нагороджує людину по заслузі: або від
пускає їй більше, ніж належить, або 
значно менше, ніж вона на те заслу
говує.

Альфонсо Анхель, схопивши об’єкти
вом виразну сцену повсякденного жит
тя, як у краплині води, відобразив люд
ську реакцію на застосування сили. На
товп, неначе каже нам автор, —  це не 
безлика маса, це різні люди, із різним 
баченням світу, з різними характерами 
й переконаннями. Далебі не всі звикли, 
що вирішальним аргументом, який має

переконати у необхідності рабської по
кори, є кулак, удар в щелепу.

Обличчя мають здатність говорити, 
іноді їхній вираз каже значно більше 
ніж слова, виказує приховану думку, пе
редає блискавичну реакцію.

Ось хлопчик, наймолодший свідок цієї 
ганебної сцени. Він щойно зі школи, де 
вчитель тлумачив йому про сумління, 
честь, гідність, повагу до старших... Та 
навколишній світ такий далекий від тих 
основ моралі, про які пишномовно і па
тетично декламував вихователь!

—  Невже саме так вирішуються всі 
життєві проблеми? —  мабуть, питає себе 
юний колумбієць. —  Чому ж дорослі 
лишаються байдужі, немов звикли до 
науки кулаком?

На щастя, найгіркіші дні в житті лю
дини теж відходять у небуття. Але вони 
лишають свою тінь, невигойну рану в 
глибині серця, і ніщо не в силі загасити 
іскру образи, яка згодом може спалах
нути полум’ям гніву. І тоді, кажучи 
словами стародавнього поета:

Насилля все одно до насильника 
повернеться,

Проти -нього воно бідою обернеться.



КОРАБЛІ
ПУСТЕЛІ

Кораблі пустелі... Звідки така по
етична назва?

У сірій імлі безмежної пустелі пли
вуть вони, без щогл і вітрил, гойдаю
чи, наче на хвилях, св,оїх пасажирів. 
Незвичну людину од тієї одноманіт
ної хитавиці занудить, як під час 
шторму від нападу морської хворо
би. Може, звідси й це порівняння з 
кораблем? І досі верблюди— безвід
мовний і невибагливий, єдиний, пе
ревірений віками транспорт у суво
рих, нескінченних піщаних просторах. 
Звичайно, «кораблі пустелі» не мо
жуть похвалитися казковою швидкіс
тю сучасних лайнерів, але, навіть з 
важким вантажем, вони долають сот
ні кілометрів непрохідних пісків, де 
зазнає фіаско не тільки модерний 
«лімузин», а й потужний роботяга- 
всюдихід. Сотні кілометрів важкого 
путі, без їжі й води... А  на привалі—  
гіркий полин, суха колючка —  і верб
люд поновив свої сили. За першим 
покликом людини він встає, хоча на
вряд чи спочив після довгого путі, й 
знову, наче пірнаючи у хвилях, «ко
рабель» неквапливо прямує у море 
пісків.

З якою надзвичайною легкістю, долаючи 
земне тяжіння, злетіла балерина у висо
чінь! Політ її, сповнений вишуканої грації, 
вражає своєю досконалістю, викликає в 
нас радісне здивування і невимовне захоп
лення. Милуючись ЇЇ граціозним польотом, 
ми кажемо: це праця довжиною в роки... 
Так, видима легкість, чарівна принадність і 
довершеність приходять тільки внаслідок 
багаторічної виснажливої роботи. Сотні, 
тисячі годин напруження, одноманітно-ме
ханічного повторення кожного руху, кож
ної вправи, нескінченні тренування і репе
тиції, праця до сьомого поту. Було все: 
гіркі невдачі, години розчарування, голод
на дієта, сльози відчаю і досади, тяжка 
зневіра...

І ось прийшло натхнення! Звідки народи
лася ця радісна впевненість, щасливе від
чуття, що тіло твоє цілком підкоряється тво
їй волі, що ти здатна злетіти птахом у ви
сочінь? Але щоб відчути радість і торже
ство такої свободи тіла, повірити у без
межність своїх можливостей, треба...

Втім, переконливіше сказав про це фран
цузький архітектор Віолле ле Дюк:

«Священний вогонь не запалає сам по 
собі, —  аби він запалав, треба зібрати па
ливо, скласти його у багаття й по тому дов
го роздмухувати, доки пощастить домогти
ся перших блискіток полум’я. Й тоді, якщо 
дійсно все було добре підготовлено, 30- 

гонь цей почне поволі зігрівати вас, він 
світить, він сяє, він вас обпалює, але, по
вторюю, для цього треба попрацювати».
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Хоч ?з святих прийшов ти місць, 
Святий не тй, а той верблюд,
Щ о лиш суху колючку ЇСТЬ 
І ношу на горбі несе.

Так написав славнозвісний Сааді.
Зараз на земній кулі нараховуєть

ся понад десять мільйонів верблю
дів. Сім  мільйонів з них припадає на 
Африку, головним чином на Судан * 
Сомалі.

ХАСАН ХАЗІ МОХАММЕД (Сомалі).
Кораблі пустелг.

ГРАЦІЯ
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ЗАВЖДИ ПОРУЧ
ОТОКАР БРЕЗ ІН А  (Чехоєловаччина). Завжди поруч,

Щохвилини населення земної 
кулі зростає десь на 94 чоловіка, 
а протягом доби на сто тридцять 
п’ять тисяч. У 2000 році нашу пла
нету населятиме вже від шести до 
семи мільярдів людей. Звичайно, 
люди відрізняються одне від од
ного багатьма ознаками, та € 
властивість, притаманна всім без 
винятку, незалежно від місця про
живання, мови, кольору шкіри,

класової приналежності. Ледве 
з’явившись на світ і до останньої 
миті життя несе в собі людина не
здоланне прагнення бути вдвох, 
бачити й відчувати поряд чиюсь 
присутність: матері, батька, коха
ної або друга.

Ще в колисці, не вміючи вимо
вити слово «мама», малятко прос
тягає рученята, плаче, шукає ко
гось очима, які не бачили ще сон

ця, місяця, райдуги; та ось з ’яв
ляється мати, і, востаннє схлип
нувши, немовля заспокоюється» 
Так, часто незбагнене розумом по
чуття спільності супроводжує лю
дину все життя, незалежно від 
того, довге чи коротке воно було. 
Недарма ж самітну людину зав
жди вважають нещасливою.

Все в світі змінюється, сама лю
дина теж зазнає кардинальної ево-
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ТРЖІ НЕХВІЛ (Чехословаччина). Спросоння.

С П Р О С О Н Н Я

люції, а потреба спільності лиша
ється. У житті люди прагнуть йти 
вдвох, у молоді роки— пригорнув
шись одне до одного, а згодом —  
з певною стриманістю, та все од
но поруч, відчуваючи гордість за 
подоланий разом шлях.

«Думка двох людей —  не те, 
що думка однієї людини, бо не 
можна одним оком побачити те, 
що відкривається обом очам», —  
говорить східна мудрість.

Варто також нагадати, що кон
че важливо відчувати поруч плече 
справжнього, щирого друга. Не 
випадково один філософ зауважив 
якось молодому багатієві, оточе
ному підлабузниками: «Юначе, ме
ні шкода тебе, ти такий самот
ній».

Високе й чисте почуття любові 
витримало іспит тисячоліть і ли
шилося незайманим вічним чудом. 
Незгасне, часом незбагненне й не
зрозуміле почуття надає людині 
снаги, натхнення, мужності. У тяж
кі години зневіри блискавична 
згадка, образ, що на мить сплив 
у свідомості, знайома посміш
ка викликаюсь приплив свіжих 
сил, приплив бадьорості, сповню
ють всеперемагаючим торжеством 
життя. Як сонце вічно зогріває 
землю, так дарує благодатну 
енергію створене творчим духом 
людини Кохання.

Тяжко поранений воїн, стікаючи 
кров'ю, коли жити лишилось якісь 
хвилини, викликає в уяві спогад 
про кохану, і промінь надії народ
жується в його серці. Видатний ми
тець часом навіть мимохіть, пером 
або пензлем, відтворює образ ко
ханої жінки, що його не затьма
рили десятиліття. Вічне чудо, хто 
може повністю розкрити всю його 
красу?!

Багато видатних філософів, ху
дожників, поетів намагалися зро
бити це, та воно й досі лишилося 
незбагненним.

Навіть не чуючи слів, що вони 
їх шепочуть, під сріблистим сяй
вом місяця, ми інтуїтивно відчу
ваємо потік їхніх думок, світ 
їхнього настрою, теплоту їхніх по
ривань. Знайомі слова... їх вимов
ляли, вимовляють і вимовлятимуть 
усі люди на землі, і від довгого, 
вічного користування слова ці не 
тьмяніють, не набридають.

Коли ж тягар років лишається 
за плечима, місце пристрасних 
освідчень заступає стримане по
чуття прихильності й дружби; 
але бажання бути вдвох ніколи не 
покидає лкЬдину.

Квіти в руках супутниці жит
тя, незалежно від віку, ніколи не 
викличуть іронічної усмішки в ро
зумної й тактовної людини. Навпа
ки, вони посіють бажання позна
йомитися з казкою про те, як 
жили старий із старою... Бо життя 
кожної людини певною мірою  на
гадує казку...

Ну, чого це дорослі такі при
чепи?! Роздратування оволодіває 
дівчиськом удосвіта, коли сонеч
ко ще спить за небосхилом. Зви
чайно, згодом це минеться, і на
стрій малої капризулі значно по
ліпшиться, але поки що вона пе
реживає найнеприємніші хвилини 
дня. Зараз вона почуває себе не- 
заслужено скривдженою. Щ е б 
пак, повіки ніби склеїлися, кожна 
мить сну здається невимовно со
лодкою, до того ж досить було б 
невеличкого зусилля, ще кількох 
помахів руками і, можливо, вона 
першою доторкнулася б фінішно
го буйка. Адже вона майже випе
редила тих двох задавак із третьо
го «Б» і хлопця із сусіднього бу
динку. Такий сон перебили... Тат
ко навіть і не уявляє, якого лиха 
їй заподіяв. Вона ж бо брала 
участь у світовій першості з пла
вання в Мехіко, майже завоювала 
медаль чемпіонки —  і раптом та
то трусонув її за плече... Все, що 
наснилося, в одну мить майнуло 
у прірву...

І чого було кричати оте дурне 
«Вставай!»? Та й взагалі, чого це 
дорослі завжди кудись поспіша
ють? Ледь розплющивши очі, во
ни зчиняють метушню, бігають, 
мов обпечені. Нашвидку вмива
ються, похапцем роблять заряд
ку, мало не давлячись, ковтають 
сніданок...

Ну, навіщо треба було її буди
ти? Чи то світ перекинувся б, коли 
б вона ще трохи поспала? І хто 
це придумав щодня чистити зуби? 
Може, саме тому вони так швид
ко псуються? Вистачило б і раз на 
тиждень.

Проходить сонне заціпеніння, і 
реальне життя нагадує про себе. 
Шкільні завдання начебто викона
но. Щоправда, ще не переписано 
до зошита останню задачку, та й 
вірша треба було б краще вивчи
ти... Отже, у неї дійсно часу об
маль. Вона востаннє заплющує очі, 
в думці лічить до трьох —  і повер
тає кран...
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В. П Р О С К У Р Н И Ц Ь К И Й

ВІРНІСТЬ
ГУМАНІЗМУ

(Бернгард Келлерман і його романи)

Жахливий танець смерті, 
який затягнув мільйони лю
дей в страшну безодню, 
розпочався в січні 1933 р. 
Це був рік, коли в Німеч
чині до влади прийшов фа
шизм. Варварський харак
тер націстського режиму не 
міг не позначитися на ні
мецькій культурі та літера
турі. Недолюдки в коричне
вих сорочках спалили на 
вогнищах книги кращих 
представників світової літе
ратури, серед них і відомий 
твір Бернгарда Келлермана 
«9 листопада» (1920).

Незважаючи на це, Б. Кел
лерман не емігрував з фа
шистської Німеччини. Пись
менник вирішив боротися 
проти ненависного йому ла
ду. Його твори, написані ще 
за часів вільгельмівської ім
перії та Веймарської рес
публіки, — «Ідіот» (1909), 
«Брати Шелленберг» (1925), 
«Місто Анатоль» (1932) — 
не залишають найменшого 
сумніву щодо того, як нена
видів він реакцію й фа
шизм. Всі його твори про
сякнуті гуманними ідеала
ми, мрією про соціальну 
справедливість і мир на 
землі.

Але доля його книг (Кел
лерман написав тринадцять 
романів) склалася по-різно
му. Перший роман «Иестер 
і Лі» (1904) зробив пись
менника відомим поза ме
жами Німеччини. «Тунель» 
(1913) приніс авторові все
світню славу, а «Танець 
смерті» (1948) став одним 
з найпомітніших явищ ні
мецької повоєнної літера
тури.

Але є в його доробку й 
книги, які не зразу прокла
ли собі дорогу в світ. Це 
«Пісня дружби» (1935), 
«Блакитна стрічка»1 (1938)

1 Роман друкувався у «Всесвіті» № 1—2. 1964.

і «Перетворення Георга 
Вендландта» (1941). В твор
чості Келлермана вони посі
дають особливе місце. В по
рівнянні з іншими творами 
ці романи менш популярні. 
Щоб краще їх зрозуміти, 
треба, передусім, зважити 
на обставини, в яких пись
менник тоді жив і працю
вав. Це були страшні роки 
розгулу насильства й лютої 
реакції. Газети і книги, ра
діо і театр стали рупорами 
фашистської пропаганди. 
Гуманіст і демократ Б. Кел
лерман уже не міг висло
вити своїх думок прямо й 
відкрито; йому довелося пе
рейти на «езопівську мову».

Розглядаючи ці три рома
ни, треба сприймати їх 
зміст не буквально, а роз
шифровувати його, вміти 
зрозуміти те, що написано 
між рядками. Письменник 
не використовує в них зло
боденних, сучасних йому 
сюжетів, як він робив це в 
попередніх творах. Він звер
тається до минулого, хоч з 
історичною дійсністю ці тво
ри мають мало спільного. 
Письменник навмисне вдає
ться до прийому мнимої 
історичності для маскуван
ня своїх справжніх думок.

Роман «Пісня дружби» 
створювався в період, коли 
фашисти дедалі активніше 
проводили ідеологічну під
готовку до війни, виховува
ли молодь у дусі шовінізму 
й агресії, поширювали дум

ку, що німецькому народо
ві буцім-то бракує «життє
вого простору».

Письменник-гуманіст на
магається захистити німець
кий народ від демагогічної 
пропаганди. На сторінках 
цього роману він у прихо
ваній формі викриває люди
ноненависницьку ідеологію 
націзму, прагнучи довести, 
що можна бути щасливим на 
своїй землі, якщо присвяти
ти себе серйозній праці, ко
рисному діянню, а не вій
ні. «Праця — єдине справж
нє щастя на землі», каже 
головний герой роману Гер
ман Фасбіндер.

Повернувшись після пер
шої світової війни в хутір 
Борн, Герман замість бать
ківської хати застає купу 
обгорілих руїн. І тут на до
помогу йому приходять дру
зі. Важкою працею вони 
розчищують руїни, відбудо
вують будинок, стайню і 
стодолу, обробляють землю.

Келлермана давно ціка
вило питання колективності. 
Ще в «Тунелі» і в «Братах 
Шелленберг» цій важливій 
темі він приділяв багато 
місця. Але в обох творах 
суть колективності — друж
ба і товариська взаємодо
помога — лише деклару
ються, не розкриваються як 
слід, залишаються фактич
но абстрактними.

Тільки в романі «Пісня 
дружби» утопічна мрія про
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колективність, взаємодопо
могу стає лейтмотивом.

Щоб виразніше показати 
переваги колективності над 
користолюбним індивідуа
лізмом, Келлерман вводить 
у твір цілу низку огидних 
персонажів, створює похму
ру картину морального за
непаду дрібної буржуазії.

В галереї негативних об
разів особливо цікавий 
власник торгової фірми 
Шпан. Логічно і послідовно 
розкриває автор внутрішній 
світ цього дрібнобуржуазно
го інтелігента. Бюрократ- 
педант Шпан не бачить за 
мертвим законом живої лю
дини. Фальшиве розуміння 
обов’язку примушує Шпана 
посадити в тюрму брата.

В образі Шпана Келлер- 
манові вдалось розкрити ти
пові риси дрібнобуржуазних 
прошарків населення Німеч
чини, що стали опорою фа
шистської ідеології.

Тема колективності й ра
ціонального використання 
землі цікавила Келлермана 
не тільки як художника, але 
й як громадського діяча. 
Ще в 1923 р. в газеті «Бер- 
ліиер тагеблатт» він вмі
стив велику статтю «Відбу
дова Німеччини», яка пере
гукується з його повоєнни
ми виступами і статтями, 
зокрема з статтею «Що ми 
повинні робити?» (1945). 
Письменник закликає до ін
тенсифікації сільського гос
подарства, повного викори
стання всіх внутрішніх еко
номічних ресурсів країни, 
він мріє про колективну 
працю. Німеччина мусить 
стати садом! А це потребує 
наполегливої праці, писав 
Келлерман.

Роман «Пісня дружби» 
набув особливого значення 
після розгрому фашизму. 
Він показав багатьом чес
ним німцям, що можна по
будувати миролюбну, демо
кратичну Німеччину.

У своєму наступному тво
рі — «Блакитній стрічці» — 
Келлерман теж не пішов на

жодні поступки фашист
ській ідеології.

Сюжет роману — трагіч
на катастрофа, що спіткала 
величезний пасажирський 
корабель «Космос». Для 
побудови сюжету письмен
ник використав справжні 
факти загибелі англійського 
корабля «Титанік» 14 квіт
ня 1912 р. Назва «Блакит
на стрічка» — символічна: 
це приз для морських ко
раблів за швидкість та інші 
технічні досягнення. Шале
на гонитва за «блакитною 
стрічкою» не раз ставала 
причиною морських ката
строф.

В 1938 році Гітлер завер
шував підготовку до війни. 
Німецьку промисловість бу
ло переведено на воєнні 
рейки. Гітлер добре розу
мів, яку важливу роль віді
граватиме в новій війні тех
ніка — і фашисти гарячко
во будували авіаційні, тан
кові, артилерійські заводи.

Тим-то не дивно, що в 
«Блакитній стрічці» — ро
мані, написаному в останній 
мирний рік, письменник так 
багато уваги приділяє темі 
техніки як знаряддя руйну
вання й знищення. Не ви
падково один з головних ге
роїв роману Фелікс Кін
ський в дискусії про техні
ку та її творця — людину ка
же, що найгіршим безум
ством людини є доводити до 
безглуздя свої винаходи. 
Людина винайшла, скажі
мо, вибухівку. Нею вона 
могла б руйнувати скелі, про
бивати тунелі, робити бага
то корисного. Але цю вибу
хівку вона застосовує для 
того, щоб пошматувати се
бе, знищити цілі народи і 
континенти... Дія роману 
відбувається в мирний час, 
але слова Кінського про ви
бухи у воєнних цілях зву
чать як застереження й да
ють своєрідний ключ до 
розуміння роману.

В 1938 році Келлерман 
не міг відкрито виступити 
проти війни. Йому доводи
лося маскувати актуальні

думки історичним сюжетом, 
алегоричністю, символікою 
та іншими художніми засо
бами. Вже сам корабель 
символізує державну маши
ну. Кожному читачеві ясно, 
що, змальовуючи загибель 
«Космосу», письменник мав 
на увазі кінець фашистської 
держави. А пасажири, що 
не вірять в неминучу страш
ну катастрофу корабля, — 
хіба не нагадують вони лю
дей, які не хочуть вірити в 
близький вибух війни?

Алегоричність у письмен
ника вимушена. Та це не 
перешкодило йому з вели
кою майстерністю здійсни
ти свій задум. Келлермано- 
ві пощастило уникнути схе
матизму і штучних ситуа
цій; водночас він створив 
правдиві соціально-психоло
гічні образи.

Майстерно розкриваючи 
провідну тему — причину 
загибелі корабля, Келлер
ман таврує винуватців, тра
гедії, Найголовнішим з-по
між них є пароходна компа
нія, репрезентована на ко
раблі директором Генріккі. 
Він посідає особливе місце 
в романі. Це інтелігент-біз- 
несмен, один із стовпів ка
піталістичного суспільства, з 
якого пізніше (в романі 
«Танець смерті») вироста
ють Шелльгаммери — еко
номічна опора гітлерівської 
держави. В образі Генріккі 
автор розкриває риси, ха
рактерні для імперіалістів 
взагалі, а для фашистів зо
крема. Створений ще 1938 р. 
образ Генріккі не втратив 
свого значення і сьогодні.

Цікавим є образ молодо
го журналіста Уоррена 
Прінса, який, так само, як 
і директор Генріккі, репре
зентує реакційну західну 
інтелігенцію. На перший по
гляд, він начебто людина 
освічена, що цікавиться про
гресом техніки. У Келлер
мана це не статичний пер
сонаж, ми бачимо його в 
розвитку, в перспективі, і 
тільки в кінці роману пись
менник зовсім зриває з ньо-
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го мдску. Прінс поважає 
тільки дві речі на світі — 
гроші і славу, його девіз: 
«Багатство — це король, 
якого завжди поважаєш».

Змальовуючи представни
ків технічної інтелігенції — 
капітана Терузена, кон
структора Шеллонга та ін
ших, Келлерман торкається 
іншої важливої проблеми — 
проблеми пасивності, яка в 
історії німецького народу 
відіграла таку негативну 
роль. Терузен і Шеллонг 
розуміють, до якої ката
строфи може призвести го
нитва за «блакитною стріч
кою», але обидва залежать 
від компанії, так само як 
Мак Аллан в «Тунелі» за
лежав од мільйонера Ллой
да, і не наважуються чини
ти опір Генріккі.

Келлерман таким чином 
ще раз порушує тему від
повідальності, яка особливо 
виразно прозвучить пізніше 
в його романі «Танець смер
ті». Письменник закликає 
до активного опору злу і 
злочинцям, бо пасивність в 
питанні війни і миру рівно
значна злочинові. Саме то
му роман і нині не втрачає 
своєї актуальності.

Келлерман змальовує пе
реважно заможних людей, 
але в коротких епізодах по
казує і простих робітників, 
а водночас і антагонізм між 
бідними й багатими.

І ті, й ті живуть на од
ному кораблі, але багаті не 
бачать простих людей. І 
тільки в кінці роману, під 
час катастрофи, зсередини 
корабля вилазять сотні лю
дей, які доси жили глибоко 
внизу, — це матроси, коче
гари, стюарди, кухарі... Ця 
сцена спростовує фальшиві 
пропагандистські теорії на- 
цістів про «класовий мир», 
«народну єдність» тощо.

Психологічна драма ком
позитора Кінського й спі
вачки Еви розгортається на 
фоні історії «Космоса», 
збагачуючи роман глибоки

ми філософськими мірку
ваннями про сенс життя і 
суть справжнього мисте
цтва. До цієї теми зверта
лося багато письменників і, 
зокрема, Томас Манн, чий 
роман «Доктор Фаустус» 
(1947), що також засуджує 
буржуазний світ з його ми
стецтвом, був, можливо, на
писаний під впливом Кел- 
лерманових.ідей, втілених в 
образах Кінського і Еви. 
Самогубство Кінського — 
це закономірний результат 
морального занепаду митця- 
індивідуаліста. Письменник 
засуджує його егоїзм і 
стверджує служіння наро
дові як найвищий мистець
кий ідеал.

Інтелігенції, її місцю в 
суспільстві, її світогляду 
присвячений і третій твір 
Келлермана, написаний за 
націстського режиму. Це 
невеликий роман «Перетво
рення Георга Вендландта». 
В ньому повторюються де
які персонажі й епізоди, ві
домі нам з попередніх його 
романів. Сюжет позбавле
ний характерної для Кел
лермана напруженості, мір
кування персонажів перева
жають наддією. Але і в цьо
му творі письменник не ро
бить жодної поступки наці- 
стам, залишається вірний 
принципам гуманізму.

Перша редакція «Пере
творень Георга Вендландта» 
мала назву «Сенс життя». 
На запитання, в чому цей 
сенс полягає, більшість пер
сонажів, а серед них і го
ловний герой Георг Венд- 
ландт відповідають зовсім 
просто: «Ми покоління без 
ілюзій! Життя — ніщо і ні
коли нічим не буде... Вті
шайся, а потім вмирай!»

Але Георг «перетворюєть
ся» — пориває із своїм ми
нулим і з тими, хто вважає 
насолоду єдиною метою 
життя. Автор, вірний ідеа
лам гуманізму й альтруїз
му, примушує Георга відмо
витись від легковажного

життя, щоб знайти зміст іс
нування в служінні людям.

Однак художнє втілення 
цієї головної ідеї роману 
дещо схематичне і непере
конливе. Змальовуючи жит
тя Георга до «перетворен
ня», Келлерман пояснює ге
незис тих моральних яко
стей, які він викриває на 
сторінках своєї книжки.

Критикуючи буржуазну 
інтелігенцію, письменник 
показує її пасивність, бай
дужість до життєвих про
блем, головна причина цього 
полягає у відсутності потре
би «серйозною працею за
робляти свій хліб». Таким 
чином, егоїстичний світогляд 
тісно пов’язується з парази
тичним способом життя бур
жуазних реакційних інтелі
гентів.

Проблематикою й розв’я
занням її перша частина ро
ману нагадує знаменитий 
антифашистський твір «Та
нець смерті». А Франк Фа- 
біан, головний герой цього 
останнього роману Келлер
мана, неначе продовжує 
шлях Георга Вендландта, 
тільки не перетворюється на 
порядну людину, а занепа
дає морально ще нижче. 
Очевидно, створюючи на
прикінці 30-х років образ 
Георга, письменник вже ба
чив долю Франка Фабіа- 
на — представника тієї ча
стини інтелігенції, яка за 
гроші, кар’єру і комфорт за
продалася Гітлерові.

Отже, як бачимо, всі три 
романи, написані за часів 
націстського панування, ма
ють, хоч і в прихованій 
формі, тенденційний і поле
мічний характер. Вони віді
грали роль фундаменту, 
на якому Келлерман звів 
згодом свій знаменитий ан
тифашистський роман «Та
нець смерті». В ньому пись
менник не тільки затавру
вав фашизм, але й вказав 
шляхи до кращого майбут
нього свого народу.
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ПАРАДОКСИ
ТЕАТРУ

ПІРАНДЕЛЛО
Постановка п’єси Луїджі 

Піранделло «Шестеро персо
нажів у пошуках автора» в 
римському театрі «Компанія 
дей джовані» починається з 
того, що на глядача порож
ньою напівтемною сценою 
рухається дерево, його про
суває наперед якась невиди
ма й незрозуміла сила... По
тім дерево падає, і за ним 
глядач бачить робітника сце
ни, який починає забивати 
в непофарбований бік «дере
ва» цвяхи...

Цей скромний сценічний 
епізод можна визнати епі
графом до магічного понят
тя «театр», в якому на сцені 
реальними життєвими засо
бами завжди створюється 
нереальна, вигадана дійс
ність. Не вдаючись до будь- 
яких чар і допомоги над
природних сил, використову
ючи матеріали, які продаю
ться на нашій грішній землі 
в крамницях, театр може 
втілити в образи найдиво- 
вижніший політ людської 
фантазії, матеріалізувати 
найбільш суб’єктивні люд
ські уявлення, розкрити най- 
інтимніші таємниці людсько
го мозку. Театр може здійс
нити найвибагливішу мрію,

Актриса Роселла Фальк в ро
лі Пасербиці у виставі «Шесте
ро персонажів у пошуках 

автора».

показати недосяжний ідеал, 
реалізувати будь-які жадан
ня й надії, допомогти забути 
жорстоку і грубу реальність, 
суворі вимоги справжнього 
життя.

XX століття поставило пе
ред європейським інтеліген
том чимало пекучих проб

лем. Вже перша світова вій
на зруйнувала його духов
ний затишок, з наївним фі
лантропічним гуманізмом і 
обивательською усталеністю 
понять добрих старих часів. 
Наступне 25-ліття було ча
сом загостреного політичного 
розмежування світу, народ
ження першої в історії люд
ства пролетарської держави,

Сцена з вистави «Шестеро 
персонажів у пошуках авто
ра». Мати — Ельза Альбані. 

Батько — Ромоло Валлі.
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з одного боку, а з другого — 
наступом чорної фашистсь
кої реакції, зловісним пе
редчуттям другої світової 
війни з кошмарами гітлерів
ських таборів смерті і тра
гедією Хіросіми.

На Заході полохлива вте
ча від реальних загроз цієї 
епохи призвела до розквіту 
різноманітних ідеалістичних 
концепцій в багатьох сферах 
людського мислення. Одним 
з проявів цієї активізації 
ідеалізму став розвиток між
воєнного модерністського 
мистецтва.

Театр в XX віці зазнав за
галом чимало спроб модер
ністської деформації. Вико
ристовували театр і як зна
ряддя боротьби з реальною 
дійсністю, і як засіб запере
чення сенсу людського бут
тя, можливості зрозуміти не
зрозумілий світ. Так з’явив
ся уславлений в свій час «пі- 
ранделлізм», який зі сцени 
мав посіяти в свідомості 
людства відповідні сумніви. 
Це була спроба зробити те
атр зброєю активного ідеалі
стичного наступу.

Світова слава Луїджі Пі- 
ранделло і загальна історія 
«піранделлізму» почалася в 
20-х роках з шаленого успі
ху п’єси «Шестеро персона
жів у пошуках автора». Спо
чатку, як ведеться, був скан
дал. Під вигуки більшості 
глядачів, що хором одсила- 
ли автора до божевільні, Пі- 
ранделло змушений був ті
кати з прем’єри своєї п’єси в 
римському театрі Валле в 
закритому екіпажі, про який 
заздалегідь подбали друзі. 
Скандал на прем’єрі іноді 
буває запорукою майбутньої 
слави. Досить згадати пер
шу виставу «Британіка» Ра- 
сіна в Парижі 1669 року, або 
сміх, яким зала Алексан- 
дринського театру зустріла 
«Чайку» Чехова. І освистані 
в осінній вечір 1921 року 
«Шестеро персонажів» про
тягом майже півстоліття 
прославляють свого автора, 
якого «шукають» по всіх сце
нах світу; Прекрасну поста

новку цієї талановитої п’єси 
показав нещодавно в Радян
ському Союзі згаданий вище 
римський театр «Компанія 
дей джовані» (режисер 
Джорджо Де Лулло).

На його сцені ми побачи
ли, як до ремісничої трупи 
провінціального італійського 
театрику несподівано прихо
дять... шестеро персонажів, 
що шукають свого автора, 
який би відтворив їхню жит
тєву драму на сцені... Це 
четверо дорослих і двоє 
дітей — своєрідна родина, 
глибоко нещасна. Глядач по
ступово знайомиться з пе
редісторією цих людей. 
(Складні передісторії подій, 
зображених на сцені, часто 
мелодраматично заплутані— 
звичайний драматургічний 
прийом Піранделло, п’єси 
якого здебільшого вигляда
ють епілогами попередньо 
«відіграних» гострих сюже
тів).

З появи персонажів у те
атрі починається двобій між 
дійсністю і мистецтвом. Те
атрик намагається зобрази
ти фрагменти з сімейної дра
ми персонажів. Жалюгідні 
спроби професіональних ак
торів зіграти той чи інший 
уривок з неї можуть викли
кати лише сміх і самих 
персонажів на сцені, і гляда
чів у залі театру. Неспро
можність театру правдиво 
відбити реальне життя дове
дена якнайкрасномовніше. 
Але Піранделло цього недо- 
сить. В ході зображеної на 
сцені «гри» раптом звучить 
постріл — це стріляється 
14-літній хлопчик — один з 
персонажів. І не можна зро
зуміти, — чи це ще один епі
зод на сцені імпровізованої 
розповіді, чи справжнє само
губство дитини? Частина 
присутніх акторів лякається 
(«Це реальність, він мерт
вий!»), а частина сміється з 
їхнього переляку. («Це гра, 
він живий!»). Нарешті ди
ректор театрику, вкрай спан
теличений, кричить: «Види
мість! Реальність! Гра! 
Смерть! Ідіть ви всі під три

чорти!» В такому самому 
безпорадному становищі за
лишаються і справжні гляда
чі в залі театру. В фіналі 
своєї п’єси Піранделло май
стерно стирає грань між 
дійсністю та ілюзією, змі
шує реальність і вигадку, 
піддає сумніву матеріаліс
тичне положення про при
мат об’єктивного над суб’єк
тивним. Цю «диверсію» на 
користь ідеалізму він прово
дить на сцені переконливо і 
непомітно (адже самі персо
нажі — умовні метафоричні 
фігури, а тому за їхньою до
помогою легше втягти гляда
ча в ірраціональний світ). І в 
цій «диверсії» — зерно пі- 
ранделлізму і головна причи
на його успіху в буржуазно- 
інтелігентському середови
щі міжвоєнного двадцятип’я
тиліття.

Прочитавши п’єсу «Ше
стеро персонажів», можна 
запитати — що ж, власне, 
хоче довести нам Пірандел- 
ло? Що об’єктивної дійсно
сті не існує? Що її творить 
суб’єктивна точка зору кож
ної окремої людини? Що 
завдяки цьому між людьми 
не може бути реальних зв’яз
ків? Що неможлива об’єк
тивна правда? Що нереальні 
і громадські підвалини в сто
сунках людей і т. д.? Очевид
но, такі банальні «істини» з 
арсеналу обивательського 
антиматеріалізму м о ж н а  
продовжувати і далі. Чи ж 
цей «тотальний релятивізм» є 
новиною, якою можна врази
ти людство? Чи не пропові
дували його ще за часів ста
рогрецьких софістів, так са
мо, як і за часів Бергсона? В 
одному з останніх італій
ських досліджень (У. Канто
ре — «Л. Піранделло і про
блема особи») історичними 
джерелами філософії пись
менника названі твори Пла
тона і Декарта, Джордано 
Бруно і Спінози, Канта і 
Шопенгауера, Паскаля і 
Юма... Чи така «всеїдність» 
не свідчить про те, що в 
творчості Піранделло немає 
чіткої філософської системи,
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а є лише якісь загальники, 
що їх можна знайти, при ба
жанні, чи не в усіх філосо
фів світу? Причина успіху 
піранделлізму пояснюється, 
безумовно, не багатством йо
го філософських «відкрит
тів», а досконалою формою 
впровадження найпростіших 
постулатів ідеалізму і мета
фізики в мистецтво театру. 
Ще ніколи, мабуть, пряма 
«ідеалістична агітація» не 
звучала так переконливо з 
драматичної сцени.

В умілих руках Пірандел- 
ло першим знаряддям боро
тьби з реальністю стає саме 
театр, як пограниччя реаль
ної й удаваної дійсності. 
Так звана театральна три
логія драматурга складаєть
ся із згаданих «Шести пер
сонажів», а також з п’єс 
«Кожний по-своєму» і «Сьо
годні ми імпровізуємо».

Драма «Кожний по-своє
му» була показана у нас 
Генуезьким театром в поста
новці його керівника Луїд- 
жі Скуарціна. Вона, на пер
ший погляд, ніби продовжує 
тему «Шести персонажів». 
Дія в ній відбувається одно

часно на сцені якогось те
атру, де грають певну п’єсу, 
і в фойє цього ж театру се
ред її глядачів. В п’єсі, яка 
грається на сцені, відбита 
реальна історія двох живих 
людей, які дивляться виста
ву з зали. Вистава не дохо
дить до кінця, її зривають 
протести живих прототипів 
дійових осіб і замішання се
ред глядачів. Але несподіва
ний /парадоксальний пово
рот відрізняє цей опус Пі- 
ранделло від попереднього: 
показана на сцені п’єса під
казує живим героям певні 
вчинки, їхні заплутані взає
мини тут же в фойє театру 
знаходять логічну розв’язку. 
Вигадана дійсність вияви
лась мудрішою за реальну, 
вона втручається в життя, 
скеровує його в певному на
прямку. Цього разу персо
нажі знайшли свого автора, 
але грань між ілюзією і 
життям знову стерта. Якнай- 
складніше переплітаються 
дві реальності в найефект- 
нішій п’єсі Піранделло «Сьо
годні ми імпровізуємо», де 
нібито зображена на сцені 
непідготована імпровізація 
групи акторів. А. В. Луна- 
чарський в одній зі своїх 
статей сказав, що в цій дра
мі Піранделло досяг «запа
морочливої» гри між ілюзі
єю і дійсністю.

Однак, щоб боротися з ре
альністю, письменнику не 
обов’язково потрібна допо
мога театру. В драмі «Жит
тя, яке я тобі даю» мати, не 
бажаючи повірити в смерть 
сина, штучно створює в сво
їй уяві його «існування» в 
сусідній кімнаті і йідкоряє 
цій страшній ілюзії майже 
всіх довкола. А герой знаме
нитої п’єси Піранделло 
«Генріх IV» створює собі 
цілком своєрідний світ ілю
зій, який при бажанні теж 
можна назвати театром, але 
театром вже на власний, осо
бистий ужиток.

Цю трагедію, яку вважа
ють вершиною творчості Пі
ранделло та його мисте
цьким заповітом, грали такі 
видатні актори, як Сандро 
Моіссі, Руджеро Руджері, 
Жорж Пітоєв, Жан Вілар. 
Побачили і ми її у виконан
ні найвидатнішого майстра 
сучасної бельгійської сцени 
Клода Етьєна на гастролях 
театру Рідо де Брюссель.

Зміст її такий: у двадця
тих роках нашого століття 
невелика група представни
ків італійського «вищого сві
ту», в супроводі лікаря, опи
няється в архаїчній обста
новці середньовічного пала
цу, де, сидячи на троні, їх 
приймає в оточенні своїх 
васалів... померлий вісімсот

Сцена з вистави «Генріх IV» в театрі Рідо де Брюссель.
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років тому німецький король 
Генріх IV. Це не театр, не 
музей і не кабінет воскових 
фігур — і король, і його ва
сали, і охорона — живі су
часні люди, переодягнені в 
костюми XII віку. Дивовиж
ний тронний зал міститься в 
сільській віллі божевільного 
багатого аристократа, який, 
уявивши себе середньовіч
ним німецьким королем, за
бажав оточити себе відповід
ною тогочасною обстанов
кою. Васали і солдати—най
мані службовці, які за гроші 
підтримують ілюзію безум
ця.

Відвідувачі — старі знайо
мі хворого — двадцять років 
тому брали участь у велико
світському маскараді, під 
час якого він, одягнений в 
костюм Генріха Четвертого, 
упав з коня і, вдарившись 
головою об камінь, назав
жди втратив розум.

І раптом, саме під час зуст
річі з відвідувачами, вияв
ляється, що безнадійно хво
рий давно вже не хворий, він 
видужав і свідомо симулює 
душевний розлад. Він нав
мисно не хоче повертатись 
до нормального життя, щоб 
не зустріти коханої, яка ко
лись зрадила його, і не опи
нитися знову у звичному ко
лі лицемірних друзів і зата
єних ворогів. Він свідомо за
перечує реальну дійсність, 
тікає від сучасності в істо
ричну бутафорію, прикрива
ючи цю втечу рятівною мас
кою божевільного.

Провідна в драматургії 
Піранделло тема «маски», 
яка яскраво втілена в цій 
п’єсі, логічно випливає з йо
го намагання ствердити при
мат ілюзій. Адже в світі, де 
панують ілюзії, ніхто й ніко
ли не може побачити 
справжнього духовного об
личчя людини, воно завжди 
сховане під тією чи іншою 
маскою. І в п’єсах Пірандел
ло, як на вічному карнавалі, 
кружляють найрізноманітні
ші варіанти масок, що їх сві
домо чи несвідомо надіва
ють на себе люди. В цьому

розумінні письменник ніби 
використовує формальні 
прийоми комедії дель арте, 
надаючи їм, звичайно, зов
сім іншого ідейного змісту. 
Все ж, якщо зважити ще й на 
застосування імпровізації, 
то можна відчути в творчо
сті Піранделло подих старо
винної італійської театраль
ної традиції.

В «Генріху IV» йдеться 
про перемогу маски над жи
вою людиною. Адже одним з 
можливих варіантів маску
вання є виконання в житті 
чиєїсь ролі, заміна власних 
вчинків вчинками вибраного 
образу. Бо поведінка кожно
го образу (в даному разі 
Генріха IV) завжди точно 
визначена, чітко детерміно
вана, її виконання не потре
бує ніяких рішень чи вибору. 
Людина, зрікшись своєї ін
дивідуальності, стає чиїмсь 
пасивним двійником. Можна 
жити без прагнень і страху, 
без надій і розчарувань, зі 
споживчої обивательської 
точки зору, мабуть, щасли
во... Але тут виникає нова 
небезпека — при такому пе
ревтіленні людина потрап
ляє під владу свого прообра
зу і мусить наслідувати його 
вчинки навіть тоді, коли во
ни не відповідають її особи
стим намірам. Кінець кін
цем людина змушена обтя
жити себе чужими злочина
ми, втеча від власної індиві
дуальності заводить в небез
печні нетрі чужої. І роль 
Генріха IV призводить героя 
п’єси кінець кінцем до «ко
ролівського злочину» — 
вбивства, вчиненого музей
ною рапірою. Здається, що 
маска короля перемагає лю
дину, штучно створена дійс
ність виявляється сильнішою 
за реальну. Ілюзії перемага
ють життя!

Це було висунуто як ос
новний постулат творчості 
Піранделло, який одностай
но підхопили в двадцятих 
роках різноманітні реакцій
ні суспільні сили. Вони й 
створили поняття «пірандел- 
лізму» і роздули його до

значення громадського яви
ща. Сформульованої теорії 
цього «винаходу», звичайно, 
не існує. Одні визначають 
суть піранделлізму, як супе
речність між невловимою 
плинністю життя і статич
ністю того, як воно відбиває
ться в людській свідомості, 
інші — як відтворення кон
трасту суб’єктивних люд
ських сприйнять, треті вба
чають у ньому модифікацію 
теорії відносності Ейнштей
на і т. д. Кінець кінцем з 
усього цього хаосу слів ми 
можемо зробити один істот
ний висновок: з творчості 
талановитого драматурга 
дехто спромігся добути суро
гатну обивательську філосо
фію, що допомагала виправ
дувати різні прояви політич
ного й морального прагма
тизму та пристосовництва. А 
така функція «невинного» 
мистецтва театру була по
трібна в міжвоєнне двадця
тип’ятиліття певним суспіль
ним прошаркам.

Прояви суб’єктивного ідеа
лізму, агностицизму, реляти
візму і скептицизму в теат
ральних парадоксах Піран
делло згодом знайшли бага
тьох наслідувачів. Велика 
галузь сучасного супермо
дернізму живиться з елемен
тів його своєрідної спадщи
ни. її використали і екзи
стенціалісти, і театр абсур
ду, і дуже помітно, наприк
лад, так званий чорний те
атр Жана Жене. Звичайно, 
учні перевершили свого учи
теля.

Але в наш час виникла, на 
перший погляд, парадоксаль
на ситуація. В європейсько
му театрі Піранделло сього
дні — один з найбільш «ре
пертуарних» драматургів, 
його п’єси ставлять не лише 
на італійській сцені, що 
можна було б пояснити на
ціональними симпатіями. Пі
ранделло грають в різних 
країнах світу найсолідніші 
театральні колективи, з ви
разними реалістичними тра
диціями. З новатора і «скан
даліста» він перетворився на
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поважаного класика сучас
ної європейської сцени. Все 
це стає на своє місце, якщо 
взяти до уваги, що доробок 
Піранделло не вичерпується 
піранделлізмом, якщо зрозу
міти, що творчість письмен
ника куди складніша й знач
ніша, ніж маніфести його уч
нів і апостолів. Еклектична 
суміш «ізмів», з яких і ство
рене штучне поняття піран- 
деллізму, насправді лише 
ідейна «пінка» світогляду 
драматурга, те шумовиння, 
яке в першу чергу впадає в 
око, бо спливає нагору. А 
під цим шумовинням можна 
знайти куди глибші й зміс
товніші пласти справжнього 
гуманізму й тривоги за до
лю людства.

Одним з перших, хто за 
бенгальським вогнем скеп
тичних парадоксів письмен
ника відчув теплоту його 
серця, був Луначарський. 
Він сказав, що Піранделло 
«любить людину, особливо 
скривджену, він по-справж
ньому страждає за неї, і йо
го п’єси сповнені відповідної 
гуманістичної патетики». 
Луначарський відразу ж за
рахував Піранделло до та
бору тогочасних європей
ських гуманістів і поставив 
його ім’я поряд з іменами 
Ромена Роллана, Стефана 
Цвейга, Жоржа Дюамеля.

Бо, безумовно, саме з гу
маністичного пориву вини
кає у Піранделло те запере
чення дуже вже недоскона
лої реальної дійсності, те 
критичне неприйняття її, яке 
сягає аж до полемічного 
ствердження примату ілю
зій. Але довести цей примат 
Піранделло ніколи не може, 
образи реального життя в 
його п’єсах завжди перема
гають. У всій своїй непри
вабливості реальна дійсність 
«душить» ідеалістичні пори
ви автора,; чим тільки підси
люється його критичний за
пал. І твори Піранделло від
значаються . дійсним пафо
сом викриття. Засновник іта
лійської комуністичної пар
тії Антоніо Грамші невипад

ково порівняв п’єси Піран
делло з «ручними граната
ми, які вибухають у свідомо
сті глядача і викликають 
крах ницих думок і почут
тів».

Луїджі Піранделло про
жив досить довге життя 
(1867—1936 рр.). П’єсами, 
які ми згадуємо в цій стат
ті, аж ніяк не вичерпується 
його літературна спадщина. 
Адже Піранделло був також 
поетом, прозаїком і теорети
ком літератури (автором ві
домого дослідження «Гумо- 
ризм»). За свій творчий до
робок він був нагороджений 
1934 року Нобелівською пре
мією. Навіть у драматургії 
письменника є цілком окре
ма галузь побутових, близь
ких до веризму п’єс, частина 
яких написана на сіціліан- 
ському діалекті. Але всесвіт
нє визнання йому принесли 
саме «піранделлістські» п’є
си, в яких він виступає епіго
ном певних ідеалістичних фі
лософських концепцій. Та 
негативні аспекти творчої ді
яльності Піранделло відсту
пають на другий план порів
няно з тим позитивним, що 
знаходить в його драматур
гічній спадщині і використо
вує сучасний прогресивний 
європейський театр.

Реалістичні театри наших 
днів постійно звертаються 
до п’єс Піранделло. Вони

вміють зробити основним на 
сцені їх глибоке критичне 
зерно. Театр «Компанія дей 
джовані» у виставі «Шесте
ро персонажів» переносить 
провідний сценічний акцент 
на людську драму родини 
персонажів. Глядач не за
мислюється над формаль
ною дилемою,— чи самогуб
ство хлопчика дійсність, чи 
гра,— а сприймає його, як 
трагічний наслідок відтворе
ної на сцені страшної мо
ральної атмосфери. Холодну 
інтелектуальну цікавість за
ступає безпосередня емоціо
нальна реакція глядача, 
життєва правда перемагає 
блискітки іронічного раціо
налізму п’єси. Абстрагова
ний скептицизм Піранделло 
дістає на сцені точну адре
су — він сприймається як 
протест проти конкретний 
потворностей життя і водно
час проти сучасного розва
жального буржуазного теат
ру, що його уособлює відтво
рена в п’єсі провінціальна 
трупа.

Генуезький театр при по
становці п’єси «Кожний по- 
своєму» теж істотно переос
мислює її. Він перемонтовує 
текст, починаючи п’єсу зі 
сцени в фойє театру, а не зі 
сцени на сцені. Так, режисер 
Луїджі Скуарціна заздале
гідь розкриває глядачу «се
крет» Піранделло, свідомо
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зменшує шок від подібності 
реальності й гри, не дає гля
дачеві їх сплутати, тобто 
концентрує увагу на суті по
дій, а не на двоїстості їх ви
разу.

Майстер сцени такого мас
штабу, як Клод Етьєн, по- 
своєму розв’язує поставлену 
в трагедії «Генріх IV» про
блему маски-людини. В його 
виконанні не всемогутня мас
ка диктує убивство суперни
ка і не образ короля вкла
дає старовинну рапіру в ру
ку людини. Навпаки, гапто
ване золотом вбрання коро
ля Генріха не може прихо
вати сучасності цієї людини. 
Бо й найсумлінніше худож
нє відтворення середньовіч
ної обстановки не може пе
ренести людину на вісімсот 
років назад. Найдостовірні
ший історичний костюм не 
здатний уберегти живе люд
ське серце від живих почут
тів. Серед відвідувачів в зам
ку з’являється колишня об
раниця «короля Генріха IV» 
зі своїм коханцем, що свого 
часу спровокував нещасний 
випадок з конем. Маска бо
жевільного дозволяє знева
женому герою кинути їм в 
обличчя жорстокі й правди
ві слова. Але цього не до
сить, і бутафорська рапіра 
кінець кінцем цілком реаль
но пробиває груди нечесного 
суперника. Рятівна вигадка 
не може врятувати від жит
тя. І після цього для удава
ного безумця залишається 
тільки один вихід — боже
вілля, цього разу, можливо, 
вже й справжнє...

З своєрідності гуманізму 
Піранделло, в якому відсут
ня віра в майбутнє, виникає 
песимістичний аспект поста
новки його п’еси-заповіту на 
сцені Брюссельського теат
ру (режисер Жюльєн Бер- 
то). Але трагічний гротеск 
письменника звучить в його 
інтерпретації гнівним про
тестом. Рука театру кидає 
«гранату» Піранделло в 
ціль. Трупа Рідо де Брюс
сель добре знає, проти кого 
скерувати критичне вістря

свого зрілого мистецтва. І 
Піранделло стає її войовни
чим союзником.

Чи не найяскравішим зраз
ком сучасної інтерпретації 
драматургії Піранделло бу
ла постановка його п’єси 
«Така, як ти хочеш», показа
на минулого року в Москві 
італійською трупою Анни 
Проклемер і Джорджо Аль- 
бертацці. В цій невідомій у 
Радянському Союзі драмі 
(написаній свого часу для 
славетної актриси — одно
думниці Піранделло — Мар
ти Абби) проблема маски- 
людини знов-таки поставле
на на гостросюжетному, 
можна сказати, мелодрама
тичному матеріалі.

В Берліні 1928 року живе 
Невідома—італійка, танців
ниця кабаре, зі своїм «ніби 
чоловіком», німецьким пись
менником Зальтером. його 
доросла дочка відчуває про
типриродний потяг до своєї 
«мачухи». Невідомій ця своє
рідна «сім’я» гидка, і вона 
топить огиду в розвагах з 
колегами і відвідувачами ка
баре. її «солодке життя» не
сподівано переривається по
явою італійського фотогра
фа, який від імені справж
нього чоловіка Невідомої, 
італійця Бруно, кличе її на 
батьківщину. Він розповідає 
те, про що Невідома забула 
внаслідок хвороби і втрати 
пам’яті. її звуть Лючія 
(Чія), 1918 року, під час оку
пації частини Італії, група 
німецьких офіцерів згвалту
вала її й вивезла при своєму 
відступі. Чоловік, повернув
шись з війни, знайшов тіль
ки руїни своєї вілли. Тепер 
він нарешті розшукав дру
жину і кличе додому. Неві
дома приймає пропозицію, 
хоча Зальтер, щоб удержа
ти її, мало не заподіює собі 
смерть.

Далі — в Італії — вся дія 
п’єси побудована на розв’я
занні загадки, чи Невідо
ма — справді Лючія. Не
молоді родичі пізнають її, 
зовнішність її цілком відпо
відає портрету,, який зберіг

ся з довоєнних часів (проте, 
може й не зовсім точно — 
чи не змінився трохи колір 
очей?). Рідна сестра теж 
впізнає в ній Чію, сама ж 
Невідома ще в Берліні зая
вила Бруно, що він ніколи не 
був її чоловіком і що вона 
йде за ним лише в ім’я його 
кохання до зниклої дружи
ни, яке він обіцяє перенести 
на неї. Коли ж Зальтер при
возить на віллу Бруно жа
люгідну душевнохвору, яка 
за всіма даними і є справж
ня Чія, то певні родимки на 
її тілі знову ставлять це під 
сумнів... Остаточно розв’яза
ти «проблему Чії» неможли
во, кожний може бачити Не
відому «такою, як він хо
че». Кожний може надіти на 
неї «свою» маску, бо. об’єк
тивно, мовляв, людська ін
дивідуальність не існує. В 
цій ефектній драмі гра пара
доксів на перший погляд 
вільно перемагає реальну 
логіку подій.

Але уважніший погляд на 
матеріал п’єси знайде і цю 
невмолиму логіку. Справа в 
тому, що бажане воскресін
ня Чії забезпечує добробут 
її чоловіка, бо в разі її смер
ті все майно (в тому числі і 
відбудована вілла) перехо
дить до її сестри. Гра скеп
тичних парадоксів Пірандел
ло має під собою в даному 
разі не лише реальний, а на
віть матеріальний грунт. 
Звичайно, на сцені можна 
затушувати його, абстрагу
вати п’єсу, провести думку 
про містичну двозначність 
особи, зробити з Чії дволи
кого Януса, непізнаваного 
для нормальної людської 
психіки. Може, це й було б 
класичним втіленням посту
латів піранделлізму.

Але сучасний італійський 
театр, керований двома ви
датними діячами сцени — 
Анною Проклемер і Джор
джо Альбертацці, — робить 
протилежне — сповнює роз
повідь про трагедію «люди
ни без імені» найреальні- 
шим життєвим змістом.

У перших же берлінських
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сценах Анна Проклемер з 
виключною виразністю дає 
відчути, як глибоко страж
дає її героїня в трясовині, 
що її засмоктує. І поклик 
Бруно — це перш за все на
дія на визволення. Актриса 
в першій же сцені з фотогра
фом цілком ясно дає зрозу
міти, що не вірить у свою 
тотожність з Чією, але гото
ва на все, аби тільки вирва
тися з Берліна. Демонстру
ючи фотографу танець з 
пляшкою шампанського, 
який вона змушена викону
вати в кабаре, Невідома з 
особливим цинізмом підкрес
лює своє падіння. (Цей та
нець у виконанні Проклемер 
є, без сумніву, вершиною ак
торської майстерності).

В другій дії, вже в Італії 
героїня Проклемер ніби зов
сім переродилась. З вульгар
ної, озлобленої і спустоше
ної жінки вона перетвори
лась на ніжну, молоду, до
вірливу дівчину, яка шукає 
в людях щирості і добра.

Але оновлену людину че
кають нові випробування. 
На її щиру і відкриту душу 
тяжким каменем лягає пі
дозра. Вона повірила в ко
хання Бруно, воно відродило 
її, вона повірила в людей і 
можливість щастя. Та що, як 
кохання цього нема, а є ли

ше цинічний матеріальний 
розрахунок? Тонкими інте
лектуальними й психологіч
ними сценічними засобами 
відтворює Анна Проклемер 
процес душевної боротьби 
Невідомої за неприступне їй 
щастя, марні намагання збе
регти віру в людей. І образ 
людського страждання, ство
рений талановитою актри
сою, примушує забути про 
«проблему» її тотожності. 
Глядача вже не цікавить — 
Чія вона, чи ні. Гострота ін
триги п’єси залишається 
тільки приводом для значні
ших психологічних та емо
ціональних зрушень на сце
ні. Адже Чія чи не Чія по
вертається до Берліна, до 
Зальтера, до страшного «со
лодкого життя», бо не знай
шла чистоти взаємин, чесно
сті і правди, щирості і до
вір’я, не знайшла справж
ньої людяності, не знайшла 
справжніх людей.

Постановник п’єси Джор
джо Альбертацці в інтерв’ю 
з кореспондентом журналу 
«Театр» сказав: «Я гадаю, 
що сьогодні в постановках 
Піранделло ми повинні ро
бити акцент на людяності і 
стражданнях його персона
жів більше, ніж на так зва
ній «філософії», яка, на мій 
погляд, вигадана критиками.

Піранделло — посередній 
філософ і великий поет лю
дини».

Це — не особиста думка 
Альбертацці. В 1967 році, в 
зв’язку зі століттям з дня на
родження Піранделло, про 
нього чимало писали в євро
пейській пресі. І багато дія
чів театру висловили подібні 
погляди. Відомий французь
кий режисер Андре Барсак, 
в червневому номері альма
наха «Ероп», присвяченому 
пам’яті письменника, зазна
чав: «В наші дні ми відчу
ваємо, наскільки твори Пі
ранделло життєві, наскільки 
далекі вони від того, щоб 
бути вигадкою і «розумовою 
зайвиною» і наскільки про
сякнуті вони справжнім 
стражданням». А режисер 
Луїджі Скуарціна в цій же 
збірці характеризує п’єсу 
«Кожний по-своєму», не як 
«маніфест піранделлізму», а 
як «гуманістичну поезію». 
Загалом у практиці сучасно
го європейського театру за
вершується переоцінка спад
щини письменника. Зерно 
відділяється від полови: з 
тотального скептицизму ав
тора зберігається гострота 
його критичного аспекту, з 
раціоналізму — інтелекту
альна насиченість, з мело
драматичної інтонації — 
емоціональність і жар при
страстей. Найбільше ж при
ваблюють зараз митців пал
кий гуманізм і всемогутня 
театральність п’єс Пірандел
ло, які забезпечують їм в 
майбутньому довге життя.

Прогресивний європейсь
кий театр парадоксально ви
користав парадокси Піран
делло, зробив їх знаряддям 
ствердження реальної дійс
ності і боротьби за її по
ліпшення. Він перетворив 
«батька модернізму» на од
ного з класиків критичного 
реалізму. Історично — це 
цілком закономірне «чудо». 
Широкий переможний потік 
сучасного передового мисте
цтва завжди підхоплює і 
збагачує все найкраще і най- 
талановитіше на своєму 
шляху.сцена з вистави «кожний по-своєму».
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ГАНГСТЕРИ 1. «Космічна платформа» 
над Лондоном. Прово
кації —  в меню «копен
гагенського» зльоту. 
JjtegagnJepijiegeflae  
«поради» у Прагу.

...Передачу англійської телеком- 
панії «Асошіейтед редіфюжн» бу
ло нагло перервано. Диктор, що 
з'явився на екранах телевізорів, 
мав стурбований вигляд.^

—  Увага! —  почав він.—  Пере
даємо важливе урядове повідом
лення. Увага! Над Лондоном ле
тить штучний супутник Землі... Чи 
не є він космічною платформою 
противника, озброєною бомбами й 
націленою на центр міста? Доки 
уряд з’ясує все, пам'ятайте —  ні
якої паніки. Прем’єр-міністр скли
кав надзвичайне засідання ради 
оборони. Поможи нам, боже!

Нараз за спиною диктора спа
лахнуло сліпуче полум’я, почувся 
оглушливий тріск, і телевізійні ек
рани тих, хто на Британських ост
ровах приймав програму «Асоші
ейтед редіфюжн», повільно згас
ли.

У тисячах англійських родин у 
цей момент почалася страшенна 
паніка. Жінки падали непритомні. 
Сотні людей кинулися на вулицю, 
у багатьох почалася істерика, де
хто став молитися... Екрани телеві
зорів засвітилися тільки через 
п’ятнадцять хвилин. Той же диктор 
вже спокійним голосом повідомив, 
що «це була неприємна помилка», 
і від імені телевізійної компанії 
перепросив слухачів з приводу 
«непорозуміння».

Щ о ж сталося насправді?.. Ви
падковий жарт чи навмисний об
ман —  дезінформація?

Скоріше останнє, коли врахува
ти, що згаданий «інцидент» тра
пився напередодні поїздки Мак- 
міллана у Москву. Мабуть, «жарт» 
Лондонського телебачення був 
розрахований на те, щоб, налякав
ши обивателя, в якійсь мірі від
вернути увагу громадськості від 
наступного візиту в СРСР колиш
нього голови англійського уряду і 
викликати у населення негативне 
ставлення до цієї поїздки.

Дезінформація, дезінформація... 
Щось надто вже часто натрапляє
мо ми на неї останнім часом. А  що 
насправді вона собою являє і з 
якою метою поширюється?
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Мюнхенське гніздо радіодиверсантів — «Радіо «Вільна Європа*.

У Західній Німеччині вона но
сить назву «інтелектуальної війни», 
в Англії —  «політичної війни», у 
Сполучених Штатах Америки —  
«психологічної війни». Але справа 
не в назвах, а в тому, що навмис
на брехня стала, по суті, основою 
буржуазної пропаганди, правда ж 
припускається тут лише як виня
ток, точніше, як деталь, як друго
рядний допоміжний засіб. 1 ось 
уже котрий рік десятки західних 
радіостанцій вдень і вночі вили
вають в ефір каламутні потоки 
брехні, дезінформації та тенден
ційних «новин», надаючи їм фор
ми «об'єктивності», «доброзичли
вості», «незалежності» тощо,

їх називають «чорним радіо», 
«чорним небом». Під час спроби 
контрреволюційного путчу в Бер
ліні у червні 1953 року, розгулу 
реакції в Угорщині в 1956 році, в 
період, що передував закриттю 
державного кордону між НДР  ̂і 
Західним Берліном у 1961 році, 
«ангели чорного неба» брали на 
себе роль штабу, що керував дія
ми контрреволюційних сил. Та
ке ж сталося і під час останніх 
подій у Чехословаччині.

Тепер уже не секрет, що «чор
не радіо» чекало цих подій і готу
валося до них. Весною і влітку 
1968 року коментатори західних 
радіо- і телестанцій, які висвітлю
вали події у Чехословаччині, були 
переведені на казарменний стан. 
Директор радіостанції «Німецька 
хвиля» Штайнер оголосив про те, 
що стають до ладу нові передава
чі, направлені на Чехословаччину 
та інші соціалістичні країни. 
У червні 1968 року в Копенгагені 
відбулося засідання західноєвро
пейського дорадчого комітету при 
американській організації «Вільна 
Європа». У ньому взяли участь 
представники Англії (Бі-бі-сі), С Ш А  
(«Голос Америки»), Західної Ні
меччини («Німецька хвиля»). «Пе
ред «ангелами чорного неба»,—  
писав радянський журналіст Карл 
Непомнящий, життя якого обірва
ла у Чехословаччині рука контрре
волюції,—  було поставлено завдан
ня розхитати основи соціалістич
ного ладу, провести, як заявила 
західнонімецька газета «Рейніше 
пост», «поетапний демонтаж кому
нізму в Чехословаччині». І з цією 
метою —  дезорієнтувати громад
ську думку країни, розпалити на
ціоналістичні настрої, підготувати 
відхід від соціалізму, посіяти сум
нів у людей, дискредитувати Кому
ністичну партію.

Відразу після зльоту в Копенга
гені у провокаційну діяльність 
включився відомий Жерард Герт, 
який раніше керував із Відня 
шпіонажем проти Чехословаччини. 
Герта було призначено на пост ди
ректора Р ІАС —  радіостанції в 
американському секторі Західно
го Берліна. Р ІАС  всілякими засо
бами почала давати «поради» че
хословацькій реакції.

Історикам ще доведеться з’ясо
вувати у повній мірі ту підлу роль, 
яку відіграли західні радіостанції 
у підготовці контрреволюційних 
сил, у розпалюванні націоналістич
них і антисоціалістичних настроїв 
у Чехословаччині. Відомий своєю 
ненавистю до комунізму амери
канський «спеціаліст» по Східній 
Європі Збігнєв Бжезінський ствер
джує сьогодні: «Вони намагалися 
ступати м'яко і бити тільки в ціль». 
Хто ж були ці «вони»? Кого вони 
мають за ідеолога? Хто платить їм 
гроші? Які у них «тактика» і «ме
тоди»? Чого вони домагаються?

2. «Чорне радіо». Багать-
ма мовами, але тільки
одним голосом. Хто
платить гроші!..

«Зірок» на «чорному небі» За
ходу багато. Є серед них, так би 
мовити, «зірки» першої величини. 
На всіх хвилях протягом багатьох 
годин вони запевняють слухачів, 
що «незалежні від держави й 
монополій», що «користуються 
творчою свободою», «свободою 
критики», «свободою інформува
ти» тощо. Чи можна прийняти цей 
рожево - блакитний автопортрет 
«зірок» першої величини за реа
лістичну картину? Навряд, навіть 
при великому бажанні й буйній 
фантазії. Але не будемо голослів
ними. Ось вони, ці «зірки».

••Іо/юс/Імерикі/г
Двадцять п'ять років тому, ко

ли в Європі точилася жорстока 
війна з гітлеризмом, по трансат
лантичному кабелю з Нью-Йорка

було передано першу радіопро
граму «Голосу Америки». Вона по
чиналася словами: «Ми будемо
казати вам тільки правду». Але від 
цієї «правди», як зауважив відо
мий американський оглядач Уол
тер Ліппман, «з самого початку 
пішов сморід, як із смітника».

Сьогодні «Голос Америки» —  
це великий диверсійно-пропаган
дистський концерн. 102 коротко
хвильові радіостанції «Голосу Ам е
рики» протягом 845 годин на тиж
день 38 мовами світу вивергають 
в ефір каламутну дезінформацію 
і брехню. У штаті «Голосу Амери
ки» тільки на території С Ш А  зай
нято більше 1200 співробітників.

Офіційно «Голос Америки» —  
орган Інформаційного агентства 
Сполучених Штатів (Ю СІА), підпо
рядкованого державному департа
менту. Державний секретар С Ш А  
Дін Раск одного разу прямо зая
вив, що його відомство розглядає 
інформаційні програми радіостан
ції як складову частину американ
ської дипломатії. Іншими словами, 
«Голос Америки», претендуючи на 
«об’єктивність» і «незалежність», 
отримує вказівки щодо змісту сво
їх передач безпосередньо з Біло
го дому. Не випадково, мабуть, 
колишній директор радіостанції 
Джон Ченселор якось заявив: «Го
лос Америки» розмовляє багатьма 
мовами, але тільки одним голо
сом».

Р М С
Похмурий п’ятиповерховий буди

нок у центрі Західного Берліна, 
недалеко від Шенеберзької рату
ші. На даху —  величезні літери 
РІАС. З лютого 1946 року звідси 
безперервно звучить «вільний го
лос вільного світу». Однак вся 
історія існування Р ІАС  свідчить про 
те, що ось уже 23 роки вона ви
ступає в ролі палія холодної і не 
тільки холодної війни. «Основне
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Один з таємних радіопере
давачів «Вільної Європи», 
що працював на Чехосло- 

ваччину.

завдання Р ІАС  полягає в тому, 
щоб кидати іскри в порохову боч
ку»,—  писала американська газета 
«Нью-Йорк геральд трібюн». Р ІАС 
веде свої провокаційні передачі 
головним чином на НДР, але вона 
не минає і Польщу, Чехословач- 
чину, Болгарію. Головну роль у 
діяльності Р ІАС  відіграє Цент
ральне розвідувальне управління 
СШ А. Як визнає та ж «Нью-Йорк 
геральд трібюн», Р ІАС  є, можли
во, «єдиною радіостанцією в світі, 
що має власну шпигунську ме
режу».

"Н іМЄЦЬМ ХВИ/1Я"
«Дойче велле» —  «Німецька хви

ля» існує вже п’ятнадцять років. 
З перших своїх днів вона стала 
продовжувачем справи радіостан
ції в Остерлоо (недалеко від 
Бремена), заснованої 22 листопада 
1939 року за особистим розпоря
дженням Геббельса, станції, яка на 
протязі всієї війни була основним 
знаряддям брехні й провокації. 
Зараз «Німецька хвиля», головна 
резиденція якої міститься в Кель
ні, веде передачі на коротких хви
лях протягом 34 годин 15 хвилин 
на добу 26 мовами світу.

••биьнлбвропхг
Мюнхен (ФРН), Енглішергар- 

тен, 1. Комплекс будинків, схожих 
на казарми. На одному з них —  
чорна вивіска з написом «Радіо 
«Вільна Європа» (РВЄ). Дрібнішим 
шрифтом —  ім’я та адреса хазяї
на —  «Організація хрестовий по
хід за свободу, Комітет вільної 
Європи», Нью-Йорк, Парк-аве- 
ню, 2.

Тут, на околиці Мюнхена, місти

ться один з найбільших осередків 
«глобальної психологічної війни», 
розв’язаної імперіалістами. Про ці
лі РВЄ її керівник Чарльз Д. Джек
сон ще в 1951 році казав:

«1. Створити передумови внут
рішніх заворушень у тих країнах, 
для яких призначено радіопере
дачі.

2. Бути готовими до надання во
єнної допомоги в разі, коли за
ворушення наберуть характеру 
збройних сутичок, які можна буде 
використати».

Про розмах, діяльності РВЄ свід
чать такі цифри й факти. Радіо
станція «Вільна Європа» передає 
свої програми на п’ять соціалістич
них країн —  Болгарію, Чехосло- 
ваччину, Польщу, Румунію та Угор
щину. Вона веде мовлення майже 
500 годин на тиждень. У розпоря
дженні РВЄ велика служба радіо
перехоплення, служба спеціальної 
обробки кількох сотень «кому
ністичних газет і журналів», а та
кож спеціальна картотека, що на
раховує 7 мільйонів карток і 100 
тисяч різних досьє.

Персонал цього штабу диверсій 
та наклепів складається з 2000 чо
ловік. 1300 з них працюють у М ю н
хені, 400 —  у Ліссабоні, 100 —  у 
Нью-Йорку. У мюнхенському уп
равлінні більшість співробітни
ків —  німці (майже 700), решта —  
перебіжчики з країн Східної Євро
пи. Всі керівні пости посідають 
американці. Вони ж очолюють так 
звані «національні секції».

Хто ж фінансує РВЄ? Основні ви
трати взяли на себе монополістич
ні групи Рокфеллерів, Морганів, 
Шредерів, техаські нафтові коро
лі. Концерни «ЕССО», «ФОРД», 
«Дженерал моторе» також не жа
ліють коштів для «Вільної Євро
пи». До числа щедрих покровите
лів цієї «зірки чорного неба» на
лежать Пентагон і не в останню 
чергу ЦРУ.

Звідси й характер діяльності 
РВЄ. «Вільна Європа» вільна тіль

ки в одному —  їй наплювати не всі 
міркування морального порядку.

••Сво бо д а  *•
Ця підпільна радіостанція пра

цює на хвилях, люб’язно наданих 
їй державами —  членами НАТО. 
А  деякі хвилі вона по-піратському, 
в обхід міжнародних угод про роз
поділ радіомовних хвиль, захопила 
у інших країн, в тому числі у со
ціалістичних країн Європи.

Звідки взялася ця чергова «Сво
бода», чиїм рупором є вона? За
хідна преса знов-таки оголошує цю 
станцію «приватним», «неурядо
вим» органом, що нібито існує на 
пожертвування окремих осіб. На 
диво щедрі меценати виявилися у 
радіостанції «Свобода»! На їх гро
ші на території ФРН, Іспанії, Тай
ваню збудовано радіопередавачі 
потужністю близько двох мільйонів 
ват, утримується штат вартістю в 
кілька сот мільйонів західноні
мецьких марок. Адреса «мецена
тів» —  СШ А, Вашінгтон, держде
партамент та Центральне розвіду
вальне управління.

З ’явившись на світ у самий 
розпал «холодної війни» як орган 
горезвісного «Американського ко
мітету визволення від більшовиз
му», який зібрав у себе всіляких 
відщепенців, запроданців та зрад
ників Радянської Батьківщини, ра
діостанція «Свобода» стала зна
ряддям реакційних кіл С Ш А  в їх 
боротьбі проти Радянського Сою 
зу. Зараз цей «комітет визволен
ня», що на початку 1964 року був 
перейменований у радіокомітет 
«Свобода», об’єднує, крім радіо
станції «Свобода», «Інститут по ви
вченню СРСР» та інші подібні ор
ганізації. С Ш А  витрачають щ оро
ку на утримання цього гнізда зрад
ників 25 мільйонів доларів.

Західнонімецький бундесвер також вклю
чився у радіовійну. На знімках один з його 

передавачів у Богемському лісі.
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На території ФРН знайшли собі притулок численні раді о диверсанти.

Бі-бі-сі— Брітіш бродкастінг кор- 
порейшн (Британська радіомов
на компанія) —  монополія, яка 
контролює англійське радіо та те
лебачення. Тридцять п’ять років 
вона передає програми для зару
біжних слухачів. її іншомовне мов
лення має дві служби: європей
ську та заокеанську, які працюють 
90 годин на добу 40 мовами. За
океанська служба розрахована на 
обробку громадської думки в 
Азії, Африці, Латинській Америці.

Бі-бі-сі теж називає себе «віль
ною», «незалежною». Чи так це? 
Англійський тижневик «Обсервер» 
повідомив недавно, що хоч Бі-бі-сі 
очолює рада з дванадцяти розпо
рядників, у корпорації фактично 
один хазяїн —  лорд Хілл, колиш
ній міністр-консерватор. Цей ха
зяїн —  п р и з н а ч е н и й  у р я 
д о м .  Іншими словами, залежний 
хазяїн «незалежної» компанії. Цьо
го вже досить, щоб сказати, на ко
го працюють 22 тисячі службовців 
Бі-бі-сі.

Такі «зірки» першої величини 
«чорного неба». Спеціальні служ
би зарубіжного мовлення є і у 
Франції, в Італії, Канаді, Японії та 
в інших зарубіжних країнах. Кілька

років тому країни, що входять у 
Північноатлантичний блок, засну
вали особливий центр «психологіч
ної війни». В ньому координується 
робота великих і малих «зірок».

Щ о ж являють собою людці, 
яким доручено виконання мерзен
них ідеологічних радіодиверсій 
проти Радянського Сою зу й інших 
соціалістичних країн?

3. «Ідеологи» та «філо- 
софи»_^счорного_неба». 
їх минуле і сучасне. 
Адопьф II виходить в 
ефір.

По шосе з Бремена до малень
кого містечка Остерлоо мчить «лі
музин». Машина робить поворот і 
зупиняється перед розкі ш н и м 
особняком. Поважний пан з вуси
ками а ля фюрер виходить з ав
томобіля. Його зустрічають пошти
вими поклонами й посмішками. Це 
Фелікс фон Екардт —  в минулому 
керівник боннського відомства 
преси та інформації, а нині —  го
лова ради «Німецької хвилі».

Вісім років тому, викриваючи 
минуле цього матерого націста, 
Національна рада Національного 
фронту демократичної Німеччини 
на міжнародній прес-конференції 
показала журналістам кадри з гіт

лерівської кінохроніки. Молодчики 
з нашивками СС  і свастикою ври
ваються у квартири, школи, на за
води й вбивають, вішають, підпа
люють. Вони галасують з екрана: 
«Стерти в Європі всі кордони!» 
Один з фільмів показує розбійни
цький напад німецько-фашистських 
орд на СРСР, у другому чути за
клики знищити Країнуг Рад, у тре
тьому —  прославляється* Гітлер. 
Всі ці фільми —  а їх більше три
дцяти —  створено за сценаріями 
Фелікса фон Екардта.

Маючи такого шефа, «Німецька 
хвиля», природно, стала офіціаль
ним пристановищем для найбруд- 
ніших політичних елементів, що 
осіли на території ФРН, починаю
чи від гітлерівців, які уникли по
карання, і кінчаючи перебіжчика
ми й зрадниками всіх мастей та 
відтінків.

«Німецька хвиля», «Голос Аме
рики», «Вільна Європа» та інші 
«зірки чорного радіо» широко ви
користовують подібні «кадри». Ось 
один з них —  Віктор Французов —  
зрадник і кат, який разом з фа
шистами розстрілював радянських 
людей у роки Великої Вітчизняної 
війни. Або інший —  Микола Ля- 
сковський, мерзенний убивця, що 
прислужував есесівцям у гітлерів
ських таборах смерті.

Такою ж мірою показовий і по- 
служний список діячів «Свободи». 
Один з них, Цубер, під час війни 
служив у власівській армії, потім 
був зв’язаний з американською 
розвідкою, другий —  Ткаченко, 
співробітничав з гітлерівцями, тре
тій —  Смирнов, був карателем. 
Видно, не блискуче стоять справи 
у американських пропагандистів, 
коли вони змушені експортувати 
«ідеї свободи» за допомогою 
зрадників і вбивць, місце яких на 
лаві підсудних.

«Національні секції» радіостанції 
«Вільна Європа» також складають
ся з найбільш реакційних емігран
тів, які вислужувались перед фа
шистами. Серед них —  Тадеуш 
Зенчиковський, один з організато
рів «справи Берга» (ця історія про 
те, як американська розвідка вер
бувала емігрантів і створювала 
шпигунсько-диверсійну мережу в 
Польщі, набула свого часу велико
го розголосу). Угорську секцію з 
1957 року очолює Іштван Беде, 
який був раніше у «Вільній Євро
пі» уповноваженим по розвіду
вальній інформації. Його минуле: 
керівник відділу преси хортист- 
ського міністерства закордонних 
справ. У заступниках Беде ходить 
колишній редактор фашистської 
газетки...

...Позивні «Німецької хвилі» —  
фрагмент з опери Бетховена «Ф і
делю». На перші три такти музики 
накладаються слова «Брат шукає 
своїх братів». «Чорне радіо» знай- 
шло-таки своїх братів. І факти про 
це вже не можна приховати. Відо
мо, що під час однієї зустрічі з
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штабі неонацістів у Дюссельдорфі 
фюрер НДП Адольф фон Тадден, 
разом з нині вже покійним шефом 
пропаганди цієї ж партії колиш
нім гітлерівським крайсляйтером 
Отто Гессом і уповноваженим пар
тії з питань преси колишнім есе
сівцем Вальдемаром Шутцем спе
ціально обговорювали платформу 
НДП та її політичну лінію на між
народній арені. А  оскільки НДП 
не має власної радіостанції, було 
вирішено використовувати «Німе
цьку хвилю». Франц Тедик, у ми
нулому націст, а нині керівник 
урядової радіостанції ФРН «Дойч- 
ландфунк», яка спеціалізується на 
підривній діяльності проти НДР та 
інших соціалістичних країн, заявив 
з цього приводу: «Наше завдання 
проповідувати по радіо свою ідео
логію».

Неважко здогадатися, про яку 
«ідеологію» іде мова, коли в ефір 
виходять неонацісти.

4. Три кольори брехли

вої масті. Рахунок за

каву і коньяк пред*

ставити в «Інфор

мейшнс». Похорон за

«першим розрядом».

Спробуємо тепер послухати, до 
кого, що і як промовляє «чорне 
радіо». В цьому відношенні пока
зова та класифікація, яку розробив 
один з теоретиків «психологічної 
війни», колишній співробітник аме
риканської військової розвідки 
підполковник Ентоні Гаррі Лев'є- 
ро. Так, під «білою» пропагандою 
він розуміє незамасковану діяль
ність з метою «залякування». «Сіра 
пропаганда»,—  заявляє Лев’єро,—  
застосовується у проміжній між 
«білою» і «чорною» зонами. Вона 
повинна виходити від імені під
ставних осіб і організацій. «Чор
на» пропаганда,—  стверджує віїн,—  
це розвідувальна операція, яка 
повинна справляти враження, що 
виходить безпосередньо з терито
рії противника. Це суто таємна ді
яльність, бо викриття позбавляє її 
сенсу.

Воістину, три кольори брудної, 
брехливої масті. «Чорне радіо» 
щедро користується ними.

...Відень, Вальнерштрассе, 13. 
Тут розташоване Віденське бюро 
«Вільної Європи». Воно обладнане 
досконалою апаратурою, за допо
могою якої підтримується постій
ний зв’язок з агентами, закинути
ми на території соціалістичних 
країн. Співробїтники бюро нишпо
рять по віденських вокзалах, у го
телях для іноземців, мало не на
ступають на п’яти відвідувачам ре
сторанів, кафе, магазинів. Звичай
но ж, тут не йдеться про шпигун
ство. Просто співвітчизника ціка
вить, що діється на батьківщині... 
Але рахунок за склянку кави та 
чарку коньяку після «бесіди» в ре
сторані буде потім подано для 
оплати в «Інформейшнс» —  відділ 
збирання розвідувальних даних 
при «Вільній Європі».

...О 19 годині 45 хвилин 29 лип
ня 1968 року Бі-бі-сі вустами сво
го спеціального кореспондента 
Лагоретті, що повернувся з Праги, 
закликала дискредитувати Компар
тію Чехословаччини. Тоді ж «Ні
мецька хвиля» шалено ратувала за 
«чисту демократію», «чисту свобо
ду», за «демократію без кому
ністів». Р ІАС  у ці ж години почала 
передавати підбурюючі заклики та 
інструкції своїм агентам і контрре
волюціонерам. Потік відверто во
рожих Чехословаччині, соціалізмо
ві виступів перекочував потім у 
празькі газети й на радіостанції, 
а зухвалі обвинувачення на адре
су Компартії Чехословаччини й всі
єї соціалістичної співдружності з 
радіостудій Праги одразу ж під
хоплювалися диверсантами ефіру 
за рубежем. Так стає ясний пов
ний збіг поглядів тих, хто оббріху
вав соціалізм у Чехословаччині 
біля мікрофонів «чорного радіо», 
і тих, хто у власній країні готував
ся до ліквідації соціалістичного ла
ду. Зараз підбурювачі з «Голосу 
Америки» лютують з приводу то
го, що їм не вдалося здійснити 
свої задуми. Своє ставлення до 
нормалізації життя в ЧССР Р ІАС 
продемонструвала, треба сказати, 
дуже образно: після повідомлення 
про наслідки переговорів у М оск
ві в ефірі пролунала траурна му
зика. Щ о ж, у керівників «чорно
го неба» були всі підстави ховати 
«за першим розрядом» свої втра
чені ілюзії.

Г. КОРОТАЄВСЬКИЙ

ПІДХОДЯЩІ НАЗВИ. 
( Депутати міських зборів 

Бад-Годесберга (ФРН) за
твердили перейменування 
одної з вулиць цього міста 
на «Мемельштрассе». Тепер 
у Бад-Годесберзі, крім «Дан- 
цігерштрассе», і «Зудетен- 

і штрассе», е ще п’ятнадцять 
вулиць, які останнім часом 

1 дістали назви загарбаних 
колись Гітлером територій 
різних країн Європи.

ОБІЦЯНКИ, ОБІЦЯН
КИ... Американський сена
тор від штату Пенсільванія 
Річард Дексон, агітуючи за \ 
обрання на пост президен
та країни кандидата рес
публіканської партії, по
обіцяв, що його партія, 
крім іншого, може забезпе
чити громадянам США та- \ 
кий високий добробут, що ( 
їм досить буде працювати 
лише півдня.

Газета «Філадельфія 
пост», яка підтримувала 
кандидата демократичної > 
партії, іронічно зауважила 
з цього приводу, що Дексон ( 
не уточнив, коли саме хо
дитимуть американці на ро
боту — до обіду чи по обі
ді...

ОХ, ЦЯ ПОШТА! З на
годи якогось ювілею швед
ської поштової служби тут 
було знято спеціальний 
фільм. Він мав розповісти 
про успіхи шведських ПОШ- ! 
тарів, про їхню спритність,  ̂
сумлінність, акуратність то
що. Вперше цей фільм мав 
демонструватися в місті 
Мальме. На жаль, його не 
побачили ні в Мальме, ані 
в будь-якому іншому місті 
країни. Єдиний примірник '( 
фільму безслідно загубив- і 
ся... на пошті, коли його 
пересилали із Стокгольма в ) 
Мальме. Тримісячні роз
шуки не дали досі ніяких 
наслідків.
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ГОПАЛ X А Л Д А Р

Індійська п’єса
про Шевченка

Нещодавно в Індії був від
значений премією імені 
Джавахарлала Неру драма
тург Манматха Рой. Цю пре
мію він одержав за п’єсу 
про Тараса Шевченка.

Манматха Рой, незважаю
чи на свій сьомий десяток, 
стрункий бенгалець — зако
ханий у літературу свого на
роду, а особливо в мистецт
во драми.

Історія бенгальського те
атру в сучасному його розу
мінні бере початок у серед
ньовіччі; ось уже протягом 
чотирьох століть драматичні 
вистави, виконувані просто 
неба, незмінно збирають ве
личезну кількість глядачів. 
Що ж до театру європей
ського типу, то його засну
вання пов’язують у нас з 
ім’ям Гарасима Лебедева 
(1749—1817) — російського 
мандрівника і вченого, лю
дини невичерпної снаги й 
широких культурних інтере
сів. Саме він у 1798 році 
здійснив у Калькутті поста
новку двох бенгальських ко

медій. Успіх цих спектаклів 
викликав гнів колонізато
рів — англійських властей, 
але перший крок було зроб
лено. Спочатку бенгальські 
п’єси виконувалися аматор
ськими колективами, а в 
1872 році в Калькутті був 
організований національний 
професійний театр — пер
ший театр такого роду в Ін
дії...

Манматха Рой розпочав 
свою літературну діяльність 
близько сорока років тому. 
Нині його доробок складає
ться з тридцяти п’єс — тво
рів прогресивного спряму
вання, здебільшого, на соці
альні теми.

У драмі «Тарас Шевчен
ко» автор розповідає про 
життя й діяльність націо
нального поета України, про 
людину, яка завдяки своїм 
літературним та мистецьким 
шедеврам, завдяки своїй по
літичній боротьбі назавжди 
ввійшла в історію людства.

Це велика п’єса на п’ять 
дій, і колектив Калькутт

ського театру поставив її з 
належною уважністю й від
повідальністю. Певна річ, на 
бенгальській сцені неможли
во було б відтворити в усіх 
деталях і з усіма реаліями 
український і російський по
бут минулого століття. Це і 
не входило в творчий задум 
драматурга; він прагнув по
казати події столітньої дав
ності в головному їх аспекті, 
сконцентрувавши всю увагу 
на героїчній боротьбі проти 
гноблення. Тим-то його п’єса 
позбавлена натуралістичних 
рис, і розповідь про Шев- 
ченкове життя вільна од схе
матизму.

Постановкою п’єси «Тарас 
Шевченко» народ Індії ви
словлює любов і шану не 
тільки генію українського 
народу, Великому Кобзаре
ві, а й російському заснов
никові сучасного індійсько
го театру Гарасиму Лебеде
ву; він дає вираз своїм дру
жнім почуттям до Радянсь
кого Союзу, борця за спра
ведливість, свободу й дру
жбу між усіма народами.
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МАРЧЕЛЛО В Е Н Т У Р I

Малюнки О. П е т р о в о ї

ДОДОМУ
ОПОВІДАННЯ

Ворог

1

Пустеля перед нами знову ставала сама 
собою, наче те море після бурі: пісок під 
легким вітерцем курів і брався дрібненьки
ми брижами, серед яких валялися де-не-де 
уламки розбитих машин; коли я натужував 
зір, мені здавалося, що там лежить покину
тий англійський шолом.

Мені захотілося сміятись, хоч я сам не 
знав, чого. Властиво, я не мав приводу до 
сміху. Але зараз, несподівано, в цій тиші, 
коли чути було, як пересипаються розлогі 
хвилі піску, я відчував якусь потребу крича
ти, як звикле після бою.

Часом мене брала охота заспівати якусь 
пісеньку або пустити пластівку на зіпсова
ному патефоні, так, щоб згуки виповнили 
все небо, аж до обрію, де воно зливалося 
з потужним покривалом піску.

Люди мої, мабуть, відчували те саме. Вид
но було —  вони чекають лише дозволу, щоб 
хором затягти пісню; мабуть, їм, як і мені, 
хотілося сміятися або гукати до зірок,

Я роззирнувся довкола і побачив їх усіх: 
люди сиділи в окопах, зарослі аж по самі 
очі, що блищали неприродно. Вони гризли 
сухарі і щось мимрили, з набитим ротом, 
вищирені зуби з-поміж чорного заросту 
здавалися ще біліші.

Я перевів погляд на пустелю. Я очей не 
міг одвести від простеленого переді мною 
нерухомого моря піску. Коли-не-коли пози
рав на припалий спіралями пилу англійський 
шолом або на уламки знищених машин, що 
здавалися зацілілими рештками розбитого 
корабля.

Який спокій після такого пекла! Мені при
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гадалися ночі в рідному селі, дороги серед 
піль і гавкіт собак на порогах домів. У ті 
ночі ми гуртом з Антоні, що мав дуже гар
ний голос, і голярем —  той умів грати на 
гітарі —  ходили парубкувати. Скільки се
ренад лунало в саду вродливої Йоланти!

Тепер Антоні й голяр, либонь, також си
дять десь на передовій у Сахарі.

Клята Сахара!
Один з моїх людей урвав мені роздуми; 

своїм венеціанським діалектом, вимахуючи 
при тому сухарем, він питав, чи можна за
співати хором пісеньку про млин, бо вже 
несила далі витримати,

Я цього сподівався.
—  Halt! 1 —  мовив я. —  Чи ви збожеволі

ли? Що це таке?
—  Але ж, пане лейтенанте! —  правив 

своєї венеціанець.
А я:
—  Хочете, щоб нас почули англійці? Та, 

може, вони за сто метрів од нас —  сидять 
за барханами і раптом вискочать.

«Сто чортів, —  подумав я, —  як же ми 
всі схожі одне на одного».

Але вголос мовив:
—  Замість співати, візьміть очі в руки; 

стежте за пустелею. Вони завше вискаку
ють, як їх не чекаєш.

Боже, мені страх як хотілося заспівати 
серенаду, навіть без саду вродливої Йолан
ти. Як прикро було дивитися на лихі облич
чя моїх людей. Нараз я всією душею за
прагнув послати до дідька всю Сахару, ан
глійців та війну.

А потім я знову почав вдивлятися в ніч. 
Вітер у пустелі роздмухував далі пил нав
коло понівечених машин і залізної каски. За 
моєю спиною бородаті солдати розмовляли 
зараз про тобруцьких жінок.

їм кортіло піти до одного закладу в Тоб
руку і побачити негритянок, які танцюють, 
обмотавшись шалями, а потім забирають 
гостей до своїх покоїв.

Саме слухання про тих негритянок запи
рало мені дух у грудях.

Через постійне вдивляння в пустелю пові
ки мені напухли й горіли нестерпно; це до
кучливе горіння зрештою я відчував у всьо
му тілі; мені здавалося, що я висох, мов ка
мінь на дні висхлого влітку потоку. Такого 
потоку, як у тосканському селі, потоку в 
моєму селі!

Позаду за мною все ще гомоніли про 
жінок, обмінювалися спогадами.

—  А все-таки, —  мовив я, —  як там до
зори?

—  Усе гаразд, пане лейтенанте.
—  Не даймо ошукати себе цією тишею,—

* Стій (нім.).

сказав я. —  Вони там, певне, готують новий 
наступ.

Я намагався уявити собі англійців по той 
бік; чи їм також, як і нам, хотілося без при
чини сміятись або співати? Певне, й вони 
розмовляли про жінок, можливо, про жінок 
із Танжера або вже хтозна й звідки.

—  Пане лейтенанте, —  прошепотів мені 
раптом хтось на вухо, —  там он в'иДно ан
глійський шолом, бачите?

—  Ще б пак, —  відказав я, —  хіба я слі
пий.

—  Там має лежати і труп, —  озвався ще 
хтось.

У тому місці, де на піску валявся шолом, 
залягали тіні. Навіть, якби той труп і лежав, 
годі було б його побачити. Але за дві го
дини, як зійде сонце, ми б напевне почули 
сморід.

—  Вертайся на своє місце, —  буркнув я.
Бородані скінчили їсти і зараз давали од

не одному по черзі баклажки, повні теплу
ватої води, що мала присмак піску. Попи
ваючи воду, вони розмовляли про жінок.

—  А чому ви не спробуєте подрімати? —  
спитав я. Сам-то я знав чому. Перестати го
ворити означало повертатися думкою до 
власних справ, повертатися через пустелю, 
через Середземне море. Повертатися знову 
до саду вродливої Йоланти.

—  Здається, я бачу того забитого, —  пі
дійшов до мене вартовий, —  здається, за 
шоломом хтось лежить.

Тут я спалахнув і почав лаяти його сучим 
сином. Викричався і відчув якусь полегкість. 
Потім закурив цигарку і знов почав вдивля
тися у простір. Цигарка також мала присмак 
піску.

Після мого вибуху солдати змовкли. Тіль
ки вітер шемрав у пустелі. А проте зараз 
я почував себе краще. А може, мені треба 
було і їм дозволити, щоб когось вилаяли. 
Спитати б їх: «Може, й мене хочете назвати 
сучим сином?»

Я чув їхній важкий подих і чув, —  а мо
же, то тільки мені здавалося, —  як сапали 
англійці, принишклі в окопах, десь там, у 
пустелі.

Власне, тоді і долинув до нас горловий 
галасливий спів, гнаний вітром.

Співали по той бік.
—  Чуєте, пане лейтенанте? —  спитав вар

товий.
Усі попідводили над піщаним насипом го

лови, щоб краще чути. Раптом хтось заре
готав, а за ним і всі почали гигикати, мов 
хлоп'яча ватага.

—  З глузду з'їхали?! —  гукнув я.
Аж тут на темному тлі пустелі з'явилася 

довга хистка тінь. Сміх ущух, і люди поха
пали карабіни.

—  Це той забитий, —  мовив вартовий.
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Постать нахилилась над шоломом і витяг
ла його з піску. Потім здмухнула налиплі 
піщинки й наділа шолом на голову.

До неї було не більше тридцяти метрів: 
стріляти можна напевне. Чоловік хитався й 
вимахував руками.

—  Сучі сини, —  сказав я, коли постать 
зникла. —  Чого не стріляли.

Люди немов очутилися зі сну. А втім, і я 
не стріляв.

—  А, то вже інша справа, пане лейте
нанте, —  відповів котрийсь із солдатів.

—  Яка справа? —  крикнув я.
Вони дивилися на мене мовчки. їхній по

гляд насичений був світлом пустелі, довгими 
місяцями африканської пустелі.

—  Можете співати, —  сказав я.
І, щоб не висловити того, що сповнювало 

мої думки, заспівав сам.

II

По якімсь часі мене викликано до пол
ковника. Одного дня, коли здавалося, що 
сонце стало без руху в зеніті, дня цілкови
тої, як у чистому морі, тиші, коли навіть 
найдужчий повів вітру не збаламутить спо
кою, за нашими окопами показалася маши
на з командиром і зупинилася за кущем. З 
хмари куряви вискочив червонолиций лей
тенант, маючи хусточкою, якою він витирав 
рота. Якусь хвилю розглядався, потім наси
лу поплентав у наш бік. З тим клаптем бі
лого полотна у руці він, здавалося, наміряв
ся здатися в полон. Мої люди несамохіть 
наставили карабіни; зараз нікому не можна 
було йняти віри, навіть коли прибували з 
тилу; але лейтенант уже здалеку вимахував 
каскою і щось кричав. Аж тоді я впізнав 
його.

Поки він брів піском, ми приглядалися 
мовчки до нього.

—  Які новини? —  спитав я, коли він опи
нився в окопі.

Він сів і почав обмахуватися каскою. У 
пустелі кілька день панувала давуча спека. 
Й незмірна тиша. Коли вслухатися в неї 
довше, було таке враження, що цілий світ 
зупинився на місці.

—  Війну скінчено? —  мовив я. —  Може, 
нам усім дають відпустку?

Але він тільки сміявся, похитуючи запе
речливо головою. Йому спирало дух, і він 
не міг одразу мовити. Тим часом мої люди 
ні на хвилю не спускали його з ока. Може, 
справді думали про відпустку й кінець вій
ни. Вони-бо все, навіть найдурніший жарт, 
сприймали серйозно.

—  Ні, —  нарешті видушив з себе лейте
нант, —  тебе хоче бачити полковник.

Перед від'їздом я врядив лейтенантові 
гостину. У нас був коньяк —  я наказав його

подати. Ми випили усі потроху з розпеченої 
алюмінієвої баклажки; і сам коньяк теж 
пік.

—  Мене хоче бачити полковник? —  пи
тав я.

—  Так, —  відповідав лейтенант, —  саме 
по тебе я й приїхав.

—  Ну, хлопці, —  сказав я своїм людям. 
—  Пофортунило. Це, напевне, медаль.

Солдати сміялися, але якось нещиро. Во
ни сиділи на піску, тримаючи обіруч карабі
ни, ніби то був якийсь непотріб.

От уже тиждень англійці не давали знаку 
життя, і пекло артилерійського вогню за
ступили тиша й спокій, —  такі, що аж дух 
спирало.

Тим-то люди і нервувалися. Я викликав їх 
на розмову, бо не хотів, щоб ця тиша їх 
гнітила. Отож довелося їм по черзі розпо
відати про свій отчий край, про дівчат, яких 
там лишили, про тобруцьких жінок. Кра
ще розмовляти про щось, ніж згадувати, 
ніж западати в той безрух. Навіть гармати —  
і то було б краще. Дні були навдивовижу 
однакові між собою, від зорі аж до заходу 
сонця. А сонце лізло по небу спроквола, лі
ниво, ніби той волоцюга; кожен знав геть 
усе про іншого.

Знав я про Кампруньяні, сільце біля під
ніжжя Апеннін у провінції Емілія, де наро
дився кулеметник і де він жив, аж поки 
одягнув сіро-зелений мундир.

Коли той кулеметник розповідав, як він 
малим бродив над струмком і піднімав ка
міння, шукаючи слимаків та дрібних рибок, 
усі в окопі втупили очі в пустелю, марячи 
про жадану річку.

Любив я також розповіді про парафіяль
ні свята, що припадали на першу неділю 
серпня, про музику на майдані перед церк
вою і про барак, де був тир, —  його при
возили туди щороку з рівнин, або про стовп 
щастя, лискучий від мила, поставлений по
серед майдану.

Я бачив тоді довкола себе усіх тих мо
лодих, чепурно вбраних хлопців з Кампру
ньяні, що залицялися до дівчат; а дівчата 
мали біло-рожеві личка й барвисті хусточки 
на головах.

Я дивився на кулеметника й намагався 
уявити собі, як той на свято в своєму селі 
вибиває на великому бубоні в оркестрі. То
го солдата, котрий трохи не голий лежав 
на піску, скидаючися на бедуїна, як зреш
тою і всі ми, своєю поруділою бородою і 
гарячково блискучими очима.

Важко було уявити його маленям, що ло
вило риб у спінених апеннінських потоках. 
Нікому з нас не вірилося, що й ми були 
колись дітьми.

Невдовзі я довідався про дівчину з Міла
на, котра помагала на кухні. її листи ми чи

96



тали вголос, ніби їх писалося до цілого то
вариства. Та дівчина ніби стала нашою спіль
ною нареченою.

Вона писала, що почуває себе в Мілані 
самотньою, так ніби і вона не в місті, а в 
пустелі. І що то правда, що Мілан —  велике 
місто. Вона розповідала про вечірні прогу
лянки вздовж фортечних мурів, там, де во
ни колись разом ходили. Тепер вона верта
лася на ті місця і чогось шукала, але марно. 
Коли він повернеться —  питала вона в кож
ному листі. Коли це скінчиться?

Інші солдати, ті, що мали жінок і дітей, 
марили цілими годинами з фотографіями в 
руці; а мені доводилося ходити від одного 
до іншого, поплескувати по плечі й будити 
їх з задуми. Я стільки надивився фотографій 
дітей, і то від рана до вечора, що мав того 
г.о саму зав'язку.

—  Чи не має хто часом якоїсь клятої 
французької книжчини? —  спитав я.

—  А навіщо, пане лейтенанте? —  відпові
ли солдати. —  Хіба ви розумієте по-фран
цузькому?

І ось тепер, просидівши стільки тижнів в 
окопі, я тішився на саму думку, що маю по
датися на командний пункт; а проте неспо
діваний приїзд лейтенанта занепокоїв мене. 
Заносилося на щось дуже важливе: те мов
чання англійців, спокійні, непорушні дні, 
зникнення літаків; певне, мав слушність той 
солдат із Сардінії, який запевняв, що набли
жається кінець світу. І якщо поміркувати, то 
справді все виглядало на кінець світу.

І от я сів з лейтенантом у закурену ма
шину і крикнув щось на прощання моїм 
людям.

—  Пане лейтенанте, —  волали вони 
услід, —  ви ж нас не кинете, ні?

—  Де там вас кинути, —  гукнув я у від
повідь, —  сьогодні ввечері я повернуся з 
медаллю! Приготуйте вечерю.

Командний пункт був у замаскованих на
метах, що скидалися на великі череваті 
ящірки, принишклі поміж барханами.

Я зайшов усміхаючись до намету і не
дбало козирнув. Полковник стояв за імпро
візованим столом, себто за дверима, покла
деними на дві скрині з-під сухарів. З яко
гось кутка зайшов струмінь гарячого повіт
ря, отож я несамохіть озирнувся, шукаючи 
вентилятора.

Власне, я збирався сісти на порожню 
скриню, коли твердий голос полковника 
раптом згасив мою усмішку.

—  Ви що, —  сказав він, —  ви що собі, 
власне, думаєте?

—  Я?
■—  Думаєте собі, що вас очікує нагорода?
—  Не знаю, —  одказав я, —  це ви мене 

викликали до себе.
Полковник спалахнув.

—  Що ви маєте на думці, мовлячи «ви»?
—  Мав на думці вас, пане полковнику.
Тоді він виголосив цілу тираду. Він знав

усе про ту ніч після останньої атаки, знав, 
що я дозволив людям співати. Він казав, 
що серйозно задумався, чи я офіцер і, 
власне, хто я. Він знав також, що я вигля
дав кінця війни, як порятунку, і Що4 в моїх 
окопах тільки про те й говорилося.

—  Отак, —  сказав він, — ■ занепадає бо
йовий дух.

Коли б він хотів, то мав би досить при
ключок, щоб поставити мене під мур. Спів 
у пустелі, на передовій —  то мовби хтось 
хотів сказати англійцям: стріляйте на стіль
ки і стільки-то метрів, ми тут.

—  Це зрада! —  гукнув він.
У наметі ставало жаркіше, ніж надворі, 

вентилятор гнав в обличчя розпечене по
вітря.

—  Пане полковнику, —  сказав я, —  ан
глійці також співають від часу до часу. І 
зовсім не тому, щоб зрадити. То просто 
нерви, адже так мом$на здохнути.

Полковник закурив цигарку, поклав пачку 
на столі і почав міряти кроками намет 
вздовж і впоперек. Щохвилі він нахилявся 
низько, вигинаючи на коліні стека, так що 
той напинався, як лук.

Нараз мені здалося, що я повернувся до 
часів військової муштри, до тих субот, ко
ли після уроків ми крокували у мундирах 
організації авангардистів1. А полковник 
став одним з тих інструкторів, які бавилися 
найбільше, кидаючи нам просто в облйччя: 
«Струнко!» І я пригадав собі, як мені нака
зали бігати плацом так довго, що я знепри
томнів. Антоні і голяр віднесли мене тоді 
додому, ніби мішок зі збіжжям.

—  Коли б так усі почали співати... —  тяг
нув далі полковник. —  Ви собі там гадаєте, 
що на командному пункті ми тільки розва
жаємося, га? Жінки, вино, театр?

Я вмивався потом. Спека в наметі просто 
не давала дихати. Навіть дивитися я не міг, 
все було затуманене спекою. Холодна була 
тільки цівка револьвера, мого револьвера, 
що я носив при поясі без кобури.

Я торкався рукою заліза і міркував, чи 
повинен я це зробити, чи ні. Мені-бо здава
лося, що переді мною стоїть ворог. Англій
ці не були ворогами, ті англійці, які по той 
бік від часу до часу також співали пісеньки 
свого краю. Хто з нас бачив їх коли-небудь 
зблизька? Хто знав їхні думкй? Ні, ворогом 
був той, хто ту війну трактував як забавку 
і бавив собі час, наказуючи мені стати 
струнко, як тоді, в часи військової муштри.

Тепер полковник говорив про вітчизну і 
про вірність. А я вже нічого більше не ба-

1 Авангардисти фашистська організація молоді від 
14 до 18 років.
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Жав —  тільки сісти. Проте, коли я ворух
нувся, він почав кричати ще голосніше, а 
обличчя палало йому, ніби запалений ліхтар.

Як на нього, важливо було тільки одне: 
війна і перемога в цій війні. Пустеля і жит
тя в пустелі. І смерть у пустелі. А  для мене 
і для моїх людей важливо було зовсім ін
ше: село, приятелі, Йоланта і серенади при 
світлі місяця, важливо було врятувати влас
ну шкуру, і кінець усьому цьому, кінець як
найшвидше.

Я стиснув зі злості цівку револьвера і 
спитав:

—  Даруйте, пане полковнику, чи ви були 
вихованцем Фарнезінської військової шко
ли?

Якус^ мить зін дивився на мене здуміло. 
Потім сказав, що був. Але кого я мав на 
думці, мовлячи «ви»?

—  Вас, —  відповів я.
Здавалося, це його не переконало. Під 

той час зайшов, одначе, ад'ютант і щось 
шепнув йому на вухо. Полковник кивнув го
ловою і сказав, що за хвилю звільниться. 
Він був чимось збуджений і викинув скуре
ну до половини цигдрку.

т - Не думайте, що відбудетеся переля
ком,.—  сказав він мені. —  Зараз я надто 
зайнятий. Цей затишок в англійців не дає 
мені спокою. Але одного дня я справлю 
вам несподіванку, обіцяю вам, —  докинув 
він крізь зуби.

і пішов геть, залишивши мене в наметі. 
Він забув навіть цигарки, кинуті на імпрові
зованому столі. Я оглянувся і взяв їх собі. 
Потім спокійно вийшов і знову опинився у 
блиску сонця.

У тому яскравому світлі, примруживши 
очі, я вгледів жінку коло намету. Я став як 
укопаний, дивлячись у її бік.

Однак полковник наскочив на мене* ви
махуючи стеком.

—  Ви ще тут?! —  верескнув він. —  Що 
ви хочете тут вишпигувати?

Я не знав, що відповісти, і сказав лише, 
що нічого не бачив, у кожному разі нічого 
нового.

—  Ви слабуєте на галюцинації? —  спитав 
полковник. —  Правда?

—  Можливо, —  відповів я. —  Але таке 
трапляється з усіма, у слабшій або сильні
шій формі. То фата-моргана. Якщо надто 
вдивлятися в пустелю, з'являється таке ви
диво.

—  Атож, —  сказав він, —  то була фата- 
моргана.

Він уже лагодився піти, коли з намету виг 
зирнула жіноча голівка. Жінка всміхалася і 
кликала його жестом.

Полковник махнув стеком, аж повітря за
свистіло, як чайка, що кинулася на поверх
ню води.

—  Те, що ви зараз побачили, —  сказав 
він, —  не фата-моргана. То моя сестра. 
Приїхала з Бенгазі, щоб мене відвідати.

—  Розумію, —  одказав я.
—  Що розумієте? —  перепитав він.
—  Що то ваша сестра, —  відповів я. 
Щоб покарати, він наказав мені вертатися

до окопів піхотою. А  коли я рушив, він ки
нув услід, що справить мені несподіванку 
тоді, коли я найменше того сподіватимуся. 
Він мав у руках достатні докази, аби таких, 
як я, поставити під мур.

Дорогою до окопів я закурив одну з його 
цигарок і раптом зайшовся сміхом, як на- 
віжений.

Довкола не було живого духа. А я влас
не в нашому таборі побачив ворога.

Ill

Щось чулося в повітрі, в тому несподіва
ному холодному повітрі ночі. На шкіряному 
пасі я карбував карбики, що означали дні, 
коли англійці ні разу не стріляли, і днів тих 
було чимало; але видно було, що має щось 
статися. Можливо, несподівано настане ко
лись кінець світу, розшаліє залізо і вогонь 
над нами; нині я чекав уже на те, чекав 
так, як і мої люди, щоб те все раз і на
завжди скінчилося.

Нишком, не кажучи нікому ні слова, я 
міркував собі про різні речі, коли вдивляв
ся отак, як зачарований, в безкраї піски. 
Вночі, під світлом великих зірок, пустеля 
полискувала, як тіло величезної, зручно за- 
снулої жінки; а я міркував над тим, що яко
гось дня, в якійсь хвилі я, можливо, стану 
також часткою піску африканської пустелі.

Так, полягти на цих дюнах, спочити після 
великої битви у тиші скінченої війни; і, роз
кришуючись на сонці, стати піском Сахари...

Сахара. Уперше я дізнався про цю назву 
на уроці, в маленькій школі —  я пам'ятаю 
запах дерев'яних лавок, залитих чорнилом. 
Як той мотив, постало мені також у пам'я
ті дзеленчання дзвоників і ясні голоси нас 
самих, голоси хлопців на сільських шляхах 
і тремтячий голос учителя.

Тоді я й довідався про назву — ; Сахара. 
Але то була мала, бронзова пляма: на мапі 
у книжці; без сонця, без піску, без ворога.

Такі думки находили на мене щоразу, ко
ли я сидів в окопі сам. Досить було п'яти 
хвилин мовчанки, щоб угинатися під її тя
гарем. Слова натомість ніби відсували спо
гади.

—  Пане лейтенанте, —  одізвався хтось, —  
постріляймо трохи.

Готувався наступ. Ніхто нам нічого не ка
зав, але це відчувалося в повітрі; Ми були 
так само змучені, як англійці. Аб;и та зро
бити щось, що-небудь! Я думав уже навіть
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піти в рукопашну атаку. Але я відізвався 
лише:

—  Ви що, зовсім з глузду з'їхали?
—  Ну то хоч би заспіваємо щось, пане 

лейтенанте, добре?
У відповідь я взяв бінокля і оглянув бар

хани. Перед нами була цілковита пустка. А 
проте ми щось передчували.

Нарешті я сказав:
—  Хай-но сардінець розповість нам, як 

пас вівці і як у нього розбишаки вкрали 
цілу отару.

Люди обернулися до сардінця, але він 
заперечливо похитав головою.

—  Це кінець світу, —  мовив він, опускаю
чи зброю на груди і спираючись руками на 
патронташ.

Кінець світу. Солдати знову повернулися 
до мене і заявили, що цього разу черга за 
лейтенантом. Але я був смертельно стомле
ний тією дорогою пішки. Отож обернув усе 
на жарт.

—  Знаєте, —  сказав я, —  розповім вам 
про фата-моргана.

Вони почали сміятися і кричати: хай живе 
фата-моргана!

Тієї миті я одвернувся від англійської по
зиції і через бінокль спостерігав наші тили. 
Але там також не було видно жодного руху.

—  Пане лейтенанте, розкажіть нам про 
свого батька, як він злостився на відпускни
ків, —  наполягали солдати, —  інакше почне
мо співати хором.

Скільки разів уже я про це розповідав? 
Про те, як лаявся мій батько, солдати знали 
докладно стільки, що й я сам. Але щоб 
не допустити співу, я знову почав розпові
дати про будиночок залізничника, де я жив 
у дитинстві, з блискучими, тремтливими рей
ками, що тікали на північ і на південь. Опо
відь про батька, завсіди вбраного в чорний 
мундир з позолоченими гудзиками, в чер
воній шапці, з обличчям, збілілим зі злості, 
що йому доводиться раз у раз одправляти 
поїзди. Так принаймні я тоді думав, бо він 
сам ніколи не казав про це ані слова. Тіль
ки влітку кричав іноді, як навіжений, на від
пускників, що тислися коло каси по квитки.

Люди, котрі приїжджали і від'їжджали 
на море, до Туріна, Мілана, Рима, домага
лися квитків до усіх можливих місцевостей, 
доводячи до люті мого батька. Він казав 
часто, що дирекція повинна надіслати сюди 
касира, бо батько був начальником станції. 
Батько воював з відпускниками, казав, що 
вони мають купувати квитки по одному, що 
і так він може видавати тільки обмежену 
кількість квитків. Укінці він зачиняв віко
нечко і йшов відправляти поїзди. І за кож
ним разом, певно, половина пасажирів за
лишалася на вокзалі.

Аж урешті якогось дня, коли довели його

до люті, він відмовився зовсім продавати 
квитки. Потім підійшов до начальника поїз
да, котрий чекав на сигнал від'їзду, і запи
тав його:

—  Згідно з правилами я тут керую, 
правда?

—  Так, —  відповів начальник поїзда.
—  Гаразд, —  сказав батько. —  Отож цей 

поїзд не рушить. Почекаємо тут собі на 
керівників з дирекції, нехай прибудуть сю
ди, то я їм покажу, як ідуть справи.

На суді батько пояснював, що домагався 
тільки призначення касира на станцію, не 
більше. Але і так його звільнено з роботи.

Солдати сміялися, слухаючи пояснення 
мого батька, які я повторював тут, у пусте
лі. А мені здавалося, що я знову його ба
чу, як він ходить швидким кроком по перо
ну, дає знак машиністові і повертається до 
контори зі своєю міною мученика.

Очевидячки, він гнівався не тільки тому, 
що не було касира; його злостило, що й він 
сам не може сісти до поїзда й поїхати, куди 
очі світять. Він завжди повторював, що на
родився для того, щоб стати моряком.

Я скінчив свою розповідь, і знову запа
нувала тиша пустелі, знову ми почували се
бе, як у пастці. У горлі мені пересохло. 
Солдати дивилися на мене мовчки, все ще 
на щось чекаючи. Я поволі повернувся на 
своє місце і про всяк випадок наставив 
бінокля: зірки тремтіли, як живі, на небі, 
такому розгодиненому, що навіть у моєму 
селі, коли я ходив там з Антоні і голярем, 
не зустрічав нічого подібного.

Так, Антоні і його голос, гітара і сад 
вродливої Йоланти. Зоряна ніч будила ме
ні знову спогади про дороги мого села і 
близьких мені людей.

Хтозна... Під цей час, може, Йоланта чер
пає воду з криниці при світлі місяця або 
вихиляється через вікно, щоб перемовити
ся з кимось двома словами; або, може, 
хтось інший, замість мене, грає для неї се
ренаду.

Голяр, певно, сидить зараз у кав'ярні, 
слухаючи по радіо про нас, про дії дозору 
в африканській пустелі. А може, і його при
звано до війська і він гибіє зараз у яки
хось казармах

А Антоні? Антоні, хоч де б у тій хвилі 
знаходився, напевно співає. Мені хотілося б 
услухатися в пустелю, так, ніби з того боку 
могли нараз долинути слова, співані на пов
ні груди, як за давніх добрих часів.

Замість того, одначе, підійшов до мене 
один солдат і, показуючи перед себе, мо
вив:

—  Пане лейтенанте, може, ті англійці від
ступили? —  і почав сміятися. Гадка про по
кинуті перед нашими позиціями окопи на
віть у мене викликала сміх.
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—  Допустимо, —  тягнув далі солдат, —  
що ті люди одійшли собі над море, щоб 
повернутися додому.

Очевидячки, мені це було б зовсім не- 
прикро, але я не міг у цьому собі при
знатися.

—  Не можна так казати, це зрада.
Я знову навів бінокль у далечінь, де все 

було нерухоме, таке, яке мало бути у хвилю 
створення. Мовчала артилерія і карабіни, 
мовчали люди. Навіть вітер не віяв і не 
морщив барханів.

Що більше міркував я, то певніше здава
лося мені —  це все сон. Зараз я прокину
ся і побачу зелені горби, дороги, що про
вадили до села, залізничний насип і черво
ний будиночок гарної Йо^іанти серед лук.

—  Ох, пане лейтенанте, —  зойкнув хтось 
за мною.

—  О боже! —  зітхнув я.
—  Ну, то що? Ми співаємо?
—  Співайте! —  гукнув я.
І всі почали співати пісеньку про жінок і 

веселі любощі, пісеньку про дівчину з 
Лоді.

Потім ми співали ще про Розіну і про мо
ряка; час швидше линув, а англійці не да
вали ознак життя.

«Може, справді вони відступили», —  по
думав я.

Мені здалося, що то вже кінець. Ми пус
тили по колу баклажки і сміялися, але в гли
бу душі причаївся страх. Ми хотіли скинути 
з себе тягар чекання і вслухування.

Несподівано, саме коли ми скінчили ос
танній куплет старої альпійської пісеньки, 
показався полковник. Він, як привид, з'явив
ся в окопі, вимахуючи стеком і лаючи нас 
на всі заставки.

—  Вас чути на тисячу метрів, —  кричав 
він, —  на тисячу метрів!

Пісенька урвалася; знову запала тиша. 
Більша, глибша, ніж будь-коли.

Полковник кидався по окопі, як ошпаре
ний. Він люто хльоснув стеком по стверді
лому піску валу. Зрештою, відсапавшись, 
вигукнув:

—  Оце моя несподіванка, лейтенанте. 
Сьогодні вночі я складу рапорт. А вас на
кажу розстріляти, згода?

—  Так, прошу пана, —  відповів я. Все 
це здавалося мені якось дуже неістотним. 
Таке було несподіване і водночас смішне, 
просто смішне. Смішні були також міни мо
їх людей, які тієї миті мали вигляд покут
ників.

—  Прошу мені показати пости, —  сказав 
полковник, коли уже викричався про зрад
ників і про честь. Але він не звертався до 
мене. Мовив, дивлячись на солдатів. —  А 
ви дозори розставили? —  спитав він. —  Чи

принаймні вартових на чати, ви, сучі сини? 
Бо як вас іще назвати?

—  Так, пане, —  відповів я.
Один солдат висунувся, щоб супровод

жувати мене в обході.
—  Так, несподіванка, яку я вам обіцяв, —  

повторив мені полковник, ідучи геть. На
решті він здавався задоволений.

Він пішов у супроводі мого солдата. А я 
залишився, вдивляючись у ніч, там, де мали 
бути англійці, і чекаючи щохвилини атаки.

Але я відчував так само, як того дня, ні
би ворог напав на мене, на моїх людей, на 
всіх тих, які цілі місяці сиділи в пустелі.

Зараз мусили також озватися англійці.
Довше так уже не може тривати.
І справді, недалеко розляглася нагла ку

леметна черга, довго відлунювала посеред 
ночі, а тоді згубилася в небі і зорях, за
мовкла. За мить долетіли до нас інші чер
ги і пістолетні постріли. Слухаючи уважно, 
можна було, проте, розпізнати, що стріляє 
не багато людей, двоє або троє. А може, 
навіть тільки одна людина.

—  Дивно, —  буркнув я, —  хіба не дивно?
Потім знову запанувала тиша. Ні, то ще

не була атака. Ми зітхнули.
Коли солдат показався знову в окопі, він 

був сам. Підніс руку, козиряючи, і щось пів- 
голосом бурмотів.

—  На нас напали з тилу, пане лейтенан
те, —  сказав він, —  полковника вбито.

Люди на кораблях

ІУ

Я побачив його несподівано в Бізерті, в 
одному барі, урядженому в довгих залах 
із грубезними білими стінами, захаращено
му столиками, на яких стояли пляшки; у ба
рі, де було повно солдатів та жінок, серед 
хмар цигаркового диму.

Я прибув з фронту, як і всі люди в барі; 
я подолав, одступаючи, багато кілометрів на 
машині і пішки, а літаки атакували іноді в 
дорозі колони машин. Приволікся до Бізер- 
ти —  обідранець не чоловік, і —  так, як 
усі, —  щоб трохи оговтатися, зайшов до 
першого з краю бару випити мароккансь
кого вина. Тепер одне було принаймні пев
не —  усе скінчилося. Кінчилася пустеля і 
війна, скінчилися ночі без жінок.

Тут крутилося коло нас якихось дев'ять 
жінок, власне, так, як ми це собі уявляли 
усі ті місяці в окопах. Найважче було під
хопити одну з них, коли всі їх упадали.

Солдати стояли навіть коло підніжжя
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сходів, що провадили на другий поверх, і 
гризли сухарі.

Я намірявся вже піти від шинквасу, за
морочений вином, з головою, важкою від 
утоми, коли вгледів Антоні з мого села, то
го власне, що мав такий гарний голос.

Я не був цілком певний, що то він, 
так його змінила довга борода і змарнілий 
вид; може, його так зжерла малярія.

Я спитав:
—  Чи то ти, чи, може, я помиляюся?
А він:
—  Це я, з тіла і кості.
Насправді, він більше був з кості, ніж з 

тіла. Проте після виснажливих переходів усі 
ми були такі.

Ми повернулися до шинквасу і почали 
знову пити. Він розповідав мені, що з ним 
сталося, геть усе, аж до сьогоднішнього 
дня, і одне прокляття побивало інше. Я 
вторував йому. Потім ми перейшли до 
спогадів про рідне село. Серенади, голяр 
з гітарою, Йоланта.

Тепер, коли війна зрештою скінчилася, 
Антоні, повернувшись додому, мав намір 
оженитися. Він говорив про це з блискучи
ми очима, тосканською вимовою, що її я 
так давно не чув. Мені все ще не вірилося, 
що я зустрів його в такому розгардіяші. 
Щоб переконатися, я від часу до часу обій
мав його за плечі. З Антоні я міг говорити 
про що завгодно, отож виказував, що мав 
на серці.

—  Далі було нікуди, —  казав я. —  ми 
всі мали того по вуха. Навіщо більш, ніж 
половині наказано помирати в цій пустелі?

Кволість і вино підтинали нам ноги. Щоб 
стояти, довелося спертися ліктями на шин- 
квас. Нараз мені видалося, що все хитаєть
ся. мені перед очима: ряди пляшок на по
личках, вусатий чоловік, який наливав чар
ки, увесь бар укупі із димом, жінками та 
солдатами.

—  І німці залишали нас у тилу, —  опові
дав далі Антоні.

—  А чому б тобі не заспівати? —  спи
тав я.

—  Забрали всі машини і покинули нас, 
щоб ми гнали піхотою, —  скаржився він.

—  Заспівай того романса про червоні ге
рані на вікні!

—  Тепер те саме роблять з кораблями. 
Передовсім ладуються вони, а потім решта. 
А та решта, то ми. —  мовив він.

Коли я до нього ближче придивився, то 
побачив, що Антоні дуже змінився: можли
во, аби я придивився до себе в люстрі, то 
теж визнав би, що я став якийсь інший. Ні, 
Антоні не був уже такий, як колись, весе
лий, з головою, забитою тільки дівчатами. 
Тепер він говорив про одну жінку, яку од
веде до вівтаря.
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—  Не знаю, як то сталося, —  намагався 
пояснити він, —  але по тому всьому, що я 
пережив, я хотів би трактувати життя по
важно.

Він поклав переді мною пачку листів і 
пояснив, що під 4ас війни заручився з Ма
рійкою, дочкою колійного обхідника. Див
но було, що заручини відбулися листовно —  
він писав у пустелі, а вона в будиночку об
хідника, за тисячі кілометрів.

Я старався пригадати собі обличчя Марій
ки, але мені не щастило. Я не пам'ятав її. 
Проте вдав, що пам'ятаю, і сказав, що він 
зробив добрий вибір, бо то чудесна дівчи
на. Антоні засміявся якось сухо, невиразно, 
ніби в саму бороду. Випив чарку вина і спи
тав, скільки часу візьме у нас переправа 
через море. Я добре розумів, як нетерпля
че очікує він повернення додому.

—  Це залежить... —  відказав я.
—  Залежить від німців? —  спитав він.
—  І від англійців, —  відповів я.
Він зажурився, і я попросив його щось 

заспівати. Він розрадить себе, та й мене 
теж. Як у тих часах, коли ми гуляли, спі
ваючи серенади. Але тієї самої хвилі ви
соко в небі почувся гуркіт моторів —  над 
баром, над пустелею, повсюди. Десь зда
леку завили сирени. Солдати залишили схо
ди й розбіглися по кімнатах, жінки зникли.

—  Les ennemis *, —  сказав вусатий чоло
вік за шинквасом, показуючи вгору. Лице 
йому сяяло.

Частина солдатів вибігла на вулицю, інші 
присіли коло столиків і сиділи там мовчки, 
глипаючи на пляшки. За мить розляглися 
постріли зеніток, потім гуркіт літаків став 
такий потворний, що тряслися і стіни, і 
пляшки на поличках.

З першими струсами відчинилися двері, 
відкинуті вихорем; кілька хвилин тривало 
безперервне тріскання відчинюваних та за- 
чинюваних дверей.

—  Les ennemis, —  повторив чоловік за 
шинквасом, усміхаючись у вус.

Нараз здалося, що вся кав'ярня завали
лася. Але нічого. Трохи пізніше гуркіт у не
бі почав даленіти, повернулася тиша.

Серед солдатів нагло зчинився галас. Ан
тоні, який весь час крутив у руках листи 
нареченої, усміхався поблідлими вустами. 
Я протверезів. У залі знову показалися жін
ки і ще дужче, ніж перше, мені закортіло 
взяти собі одну з них. Але я навіть не зміг 
сказати про те Антоні, коли їх уже оточили 
солдати і забрали на гору.

—  Чого ти не заспіваєш якусь пісеньку?—  
повторив я.

Але Антоні хотів зараз іти до порту, ха- 1

1 Вороги (франц.).
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павєя, щоб якнайшвидше покинути Бізерту. 
Він був певний, що йому поталанить знайти 
місце на одному з кораблів. Я ж мав намір 
відшукати рештки моєї компанії, компанії, 
якої властиво вже не було. Зрештою тепер 
це не мало вже ніякого значення. Одне 
тільки було ще важливо —  поїхати звідси, 
повернутися до рідного краю. Антоні знав, 
що буде робити, я ж навіть того не знав.

Мені довелося, однак, натомість шукати 
моїх людей. Отаке-то.

Ми рушили вулицями міста. Ще стояли 
хмаровиння диму, викликаного останнім 
бомбардуванням. Араби в білих бурнусах 
пробиралися попід стінами, дивлячись во
роже на італійських солдатів і німецькі ма
шини.

Всі дороги вели на узбережжя. Невдовзі 
ми опинилися в порті. Здавалося, що Анто
ні виросли крила коло ніг.

Великий корабель стояв на якорі тут же 
коло молу. Морська лазур була свіжа, мов 
ковток свіжого повітря. І вітерець був сві
жий. Хвилі блищали під призахідним сон
цем, ті хвилі, що набігали з боку Сіцілії, з 
Італії. Антоні, з очима повними того блис
ку, дивився вдаль. Узбережжя було заби
те солдатами, офіцери верещали мов неса
мовиті.

—  Пролізь між ними і сідай на корабель, 
—  сказав я Антоні. —  Чи бачиш уже буди
ночок обхідника?

Сміх Антоні був сухий, уривчастий. Він 
хотів, щоб я сідав з ним разом.

—  Приїду на твоє весілля, —  сказав я 
йому. —  їдь перший і сповісти моїх, що я 
скоро повернуся. І скажи голяреві, щоб ви
тягнув гітару.

Антоні кивав головою і задоволено 
сміявся.

—  Скажи всім жінкам, аби приготували 
святочні сукеньки! —  гукав я йому вслід.

Тієї миті сирени за нами завили на спо
лох. Над узбережжям несподівано показа
лася ескадрилья винищувачів, що сипали 
градом куль. Солдати розпорошилися, як 
листя, гнане вітром. Деякі кинулися в мо
ре, інші впали на землю, вимахуючи ру
ками.

Коло мене Антоні припав до землі за 
якоюсь автомашиною і лежав там, витягну
тий і нерухомий. Все те тривало кілька се
кунд. Скоро винищувачі полетіли, я підвів
ся. Але Антоні лежав далі, випростаний, ні
би чекав на дальший напад.

—  Ну, —  сказав я, —  на що чекаєш, ко
ли хочеш їхати?

Але Антоні не ворухнувся, лежав ницьма 
на твердому бруку набережжя.

—  Чуєш! Мені треба шукати свою ком
панію, —  сказав я.



Коли я підійшов і спробував його підня
ти, то замазав собі руки кров'ю. Кров була 
червона, як вогонь, і тепла, як сонце нав- 
заході над хвилями Середземного моря.

Солдати повернулися на місце посадки.
Я поволі рушив до того бару з жінками, 

щоб знайти людей з моєї компанії.

V

Але я не шукав їх. Я зачинився з Альбер- 
тіною у порожньому покої на піддашші. 
Альбертіна була італійка з чорним волос
сям і зеленими очима, підведеними бронзо
вою рискою; вона кружляла по бару, як 
самотня бестія.

Я мав щастя, при такій тисняві. Я одразу 
прихопив її.

—  Тебе поранено? —  спитав я.
Вона глянула на мене так, як тільки такі 

жінки можуть дивитися —  твердий, дале
кий погляд, що проникав поза бачені речі. 
Дивлячись, як вона ходить, трошки похилив
шись, на її очі повні болю, я подумав, що її 
поранено під час одного з нальотів.

—  Поранена? —  ще раз сказав я.
Уже цілі місяці я не розмовляв з жін

кою. Зараз я набрався давньої відваги і з 
радості мені хотілося водночас сміятися і 
плакати.

Альбертіна приглядалася до мене, під
першись у бік рукою, а я стежив за лінією 
її ніг під напнутою сукнею.

Я дивився на м'які лінії грудей, а потім 
вище, на білу шкіру шиї і потилиці, блис
кучу у світлі гасо&ої лампи.

—  О так, —  відповіла вона, — » мене по
ранено!

Вона зайшлася сміхом, відкидаючи голо
ву назад так, що шия задрижала, а груди, 
здавалося, розсадять сукню.

Мені стало душно, достоту так, як у пек
лі артилерійського вогню, під час англій
ської атаки в пустелі, Я схопив її за плечі 
і труснув міцно, щоб вона перестала смія
тися. Я підвівся, перекинувши крісло, при
сунувся до неї, притиснув її до себе. Вона 
вже не сміялася, тільки дивилася на мея£ зі 
злістю.

—  Ти теж би хотів? —  спитала вона.
—  Так, —  відповів я, —  і дам тобі що 

тільки захочеш.
Я вийняв гаманця і подав їй, але вона 

тільки похитала головою.
—  Дайте мені спокій, —  сказала вона. —  

Хіба ги не знаєш, що я вже сіїльки днів 
нічого іншого не роблю?

—  То зробиш це зі мною, —  відповів я.
—  Ні. —  мовила вона тихо, зціпивши зу

би, майже пошепки мені на вухо. —  Я про
йшла через усю армію. А зараз хочу спа

ти, — > так власне вона сказала. —  Хочу 
спати три дні підряд. Ти розумієш мене?

Я підтягнув рукав піджака і показав їй зо
лотого годинника на руці; але Альбертіна 
зітхнула лишень і стулила губи.

Тоді я рвучко вихопив револьвер, що 
завжди носив при поясі, і приставив їй до 
боку.

—  Відведи мене нагору, —  прошепотів 
я, —  або застрелю тебе на місці.

Альбертіна подумала, що то жарт.
—  При всіх людях? —  спитала вона.
—  Зараз люди зовсім не беруться до 

уваги, —  відповів я. —  А постріли теж не 
лічать. Чи я тобі не до вподоби?

Тоді обличчя їй ніби потемніло, а погляд 
знову став твердий.

—  Але ж я хвора, —  мовила вона здав
леним зі злості голосом.

—  Хвора? —  спитав я. —  На яку ж то 
хворобу?

В той час я відчував, як пашіло від неї 
тепло, що вдарило мені в голову, наче ви
но в моєму отчому домі. Я поклав руку на 
її голі плечі.

—  На хвороби німецькі, французькі, іта
лійські, —  одказаЛа Альбертіна, —  на всі 
хвороби світу. Дозволь мені піти.

Я чув ніби щось прокинулося в мені, 
щось, чого не міг притлумити; рука буцімто 
сама стиснула револьвер і міцніше приту
лила цівку до її тіла. Довкола точився го
мін, плавав цигарковий дим. Усе військо 
залицялося наввипередки.

—  Візьмеш мене нагору, —  сказав я, —  
або я тебе вб*ю.

Вона наважилася врешії, хоч неохоче. 
Між столиками вона йшла навмисне пово
лі, щоб мене розлютити, врешті вийшла на 
сходи. На кожному східці я відчував щораз 
більшу задуху, що давила мене за горло, і 
страх, достоту як за першим разом, коли я 
входив до такого дому в місті. У покої 
/(пьбертіна сіла на ліжкові і дивилася, як я 
к^ав револьвер на тумбочці. Потім я роз
дягнувся, трохи присоромлений тим її не
видющим поглядом.

Але вена сиділа й досі вбрана. Я підійшов 
до неї. Погладив її по волоссю все ще трем
тячою рукою і з пересохлим горлом запи
тав, як її звати.

—  Альбертіна, —  відповіла вона зі слізь
ми на очах.

—  Ти перелякалася? —  допитувався я.
Я начебто віднайшов щось забуте, якийсь 

вологий і теплий смак віддиху. Стару ме
лодію, згадану наново.

—  Альбертіно, —  шепотів я. —  Альбер- 
тіно.

Тієї хвилі Альбертіна була для мене чи
мось великим, як бог, як цілий світ. На 
світі була тільки вона, за малим нібито до
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неї не існувало нічого: ані війни, ані пустелі.
Потім я викурив ще нагорі цигарку; тро

хи для того, щоб забити гіркоту і несмак в 
устах. І тільки тоді оглянув докладно кім
нату, голу, з кріслом під стінкою. На тум
бочці валялися недокурки, майже до по
ловини замазані губною помадою; підлога 
також вкрита була недокурками.

А потім уже нічого не мало значення, на
віть готові до посадки кораблі, що стояли 
в порту. Так нібито довкола постала пуст
ка, більша ще, ніж у пустелі. Альбертіна 
дивилася на мене змучено.

—  Ти задоволений, свинтюху? —  спитала 
вона мене.

—  Я хочу спати, —  сказав я. —  Дай ме
ні поспати годину на цьому ліжкові, і ді
станеш годинника. Але передовсім одяг
нися.

Вона усміхнулася з погордою. Підійшла 
до тумбочки і вийняла коротку спідничку, 
що не сягала навіть колін. Потім одягла зе
лену трикотажну блузку і сіла скраєчку на 
ліжку.

—  Тікаєш? —  спитала вона.
—  Вертаюся до Італії, —  відповів я, див

лячись у стелю. —  Але передовсім мушу 
знайти своїх людей.

Альбертіна затиснула губи і почала пуска
ти устами кільця диму.

—  А цивільним також можна сісти на ко
рабель?

Я відповів, що не можна. Мабуть, після 
посадки солдатів, але все буде залежати 
від швидкості наступу англійців.

Якусь мить вона дивилася задумано на 
кінчик цигарки.

Надворі під вікнами чути було різномов
ний гомін; справжня вавілонська вежа: іта
лійська мова, німецька, туніська, французь
ка. Люди проходили безупинно, облягали 
машини й автомобілі. Часом розлягалося 
скреготіння танків по бруку.

—  А ти певний, що цивільним не дозво
ляють сідати на кораблі?

—  О так, —  відповів я з. приплющеними 
очима.

Тоді Альбертіна почала лаяти полковника, 
котрий затягнув ЇЇ аж у пустелю, аби заспо
коїти свою жагу.

Почувши те, я зірвався і сів на ліжку.
—  Він загинув, а мене залишив у цьому 

морі лайна, —  відповіла Альбертіна.
Я усміхнувся невиразно —  мене змагав 

сон.
—  Фата-моргана, —  прошепотів я ще. ,
—г Що таке? —  спитала дівчина.
Я прокинувся лишень уночі. Альбертіна 

стояла коло вікна і дивилася вниз, на порт 
і море. Знизу все ще долинали грюкіт кро
ків і гамір, рокіт двигунів і сухі накази, що

їх вигукували німецькою та італійською мо
вою.

—  Ідеш? —  спитала Альбертіна, побачив
ши, що я підступив до неї в темряві.

—  Я мушу знайти своїх людей, —  сказав 
я. —  Потім повернуся, щоб з тобою попро
щатися. —  Я пошукав у темряві її руки, щоб 
дати годинника, але вона затиснула пальці.

—  Це золото. —  мовив я.
А Альбертіна:
—  Я хочу йти з тобою.
Я вдягнув піджак.
—  Ти збожеволіла?
—  Я теж хочу поїхати, —  мовила Аль

бертіна. —  Я не хотіла сюди приїжджати, 
то була вигадка полковника.

—  Я прийду ще попрощатися, —  запев
нив я, —  а зараз дозволь мені піти. Не будь 
дитиною.

Але вона вчепилася в мій піджак.
—  Адже я йду глянути що й як, —  ска

зав я. —  Потім побалакаємо.
—  Я маю військовий мундир, —  мовила 

дівчина. —  Ніхто нічого не помітить, коли я 
його вдягну. І волосся зріжу.

—  Можна й так, —  одказав я. —  Приго
туйся, а потім побачимо. Я повернуся за 
кілька годин.

Але я її не переконав.
—  Слово честі? —  спитала вона.
—  Слово, —  відповів я.
—  І не зрадиш мене, як той? —  питала 

вона ще.
—  Я не маю нічого спільного з тим, —  

сказав я. —  І якщо тільки зможу, то допо
можу.

—  Я одна однісінька! —  крикнула ще 
Альбертіна, коли я вже зачиняв двері.

Але перш ніж я вийшов, вона захотіла 
залишити, як заставу, мій револьвер.

VI

Це скидалося на жарт. Я рушив упевнено 
до порту, майже задоволений. А коли при
був на місце, два великі кораблі палали, 
освітлюючи червоним блиском море. По
хилені боком до молу, вони тріщали, як 
стос дров у печі, роз'яснюючи ніч. Майже 
засліплений полум'ям, я розгледів людей, 
котрі металися, як прокляті, то в один, то 
в другий бік; і мені пригадався сардінець, 
який розповідав про кінець світу.

Майже навпомацки я поклав руку на чиїсь 
плечі і спитав:

—  Ну то що, сину, вертаємося чи не вер
таємося до наших домівок?

Але той нічого не відповів.
—  Чи це вже останні кораблі? —  спитав 

я ще.
Незнайомець повернувся до мене.
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—  You're Italian —  мовив він. —  Руки 
вгору! Ти полонений!

На щастя, саме вибухнув бак на одному з 
палаючих кораблів. На нас ринув гарячий 
шквал і кинув на землю. Потім я утік із 
порту і побіг вільними вуличками міста.

З'явилися англійці; тепер я їх уже впізнав 
по страшенно незграбних шоломах. Я зняв 
військового плаща і відірвав зірочки. Але 
й так можна було здогадатися, хто я. Треба 
б ходити босим і добути якось білий бур
нус тунісця.

Я шукав. Ішов без черевиків, крадькома, 
під мурами. Я зупинився тільки тоді, коли 
побачив тунісця, що стояв, спершись на 
двері порожньої кав'ярні.

—  Гей! —  мовив я. —  Хочеш годин
ника?

Він не відповів, не зробив найменшого 
навіть знаку, що зрозумів.

—  Дай мені плащ, а я тобі годинника. 
Добре? —  повторив я. Він навіть не ворух
нувся. Я потрусив ним. і тоді він перехи
лився якось набік і впав на брук. Хтось 
його вже убив; я зірвав з нього бурнус і 
запнувся ним.

Справді, можна було б сміятися, якби я 
мав охоту до сміху. Але я квапився повер
нутися до покою Альбертіни —  єдиної люд
ської Істоти, яку я знав у Бізерті. В одежі 
тунісця, босий, провадив я далі свою нічну 
мандрівку. З довгою бородою, завинутий у 
щось подібне до білого простирала, я сам 
собі здавався збіглим апостолом, кот
рий з'явився не для того, щоб виголошува
ти нове євангеліє, але щоб раз і назавжди 
покінчити з тим усім.

На деяких вулицях було повно людей, 
і навіть вогнів, скупчених довкола англійсь
ких машин та броньовиків. Люди, здавало
ся, були задоволені, що нас, італійців, зі
пхнуто в море.

Я прикрив рот бурнусом і змішався з юр
бою. Англійці розважалися. Якийсь тубілець 
озвався до мене; я не зрозумів, отож при
такнув тільки рухом голови і швидко змі
нив місце.

Слід було б притьмом повертатися до 
Альбертіни; виявилося, що моя виправа до 
порту була марна. Нині я вже не бачив 
можливості переправитися через море. Я 
подумав, чи не можна було б десь на уз
бережжі знайти італійського човна. Може, 
якогось рибалку з Сіцілії, оскільки той ще 
виїжджав на лови; може, якогось скутера. 
Але і я, і Альбертіна мусили б передовсім 
знати такі місця. Можливо Альбертіна, кот
ра довго крутилася на узбережжі, знала 
якогось рибалку.

Тепер Альбертіна була єдина особа, кот
ра могла мені допомогти. Вона могла пус-

• Ти італієць (англ.).

тити мене до свого ліжка, ховати мене, а 
потім обоє ми робили б усе, що можливо, 
щоб дістатися до Італії. Моє прагнення бу
ло також і її прагненням, а, бувши разом, 
ми могли б принаймні додавати одне одно
му відваги.

Про те все я думав, біжучи вздовж бі
лих будинків Бізерти. Нарешті я знайшов ту 
оселю. У ній були тепер англійські солдати 
і жінки. Я сперся на стіну і, хитаючи голо
вою, як то роблять тубільці, дивився краєч
ком ока навколо.

Англійці співали, підносячи келихи й зеле
ні пляшки, жінки реготалися, як навіжені. 
Лишень тунісці, так як і я, стояли мовчки. 
Від галасу і сміху мені паморочилося в го
лові.

Хтось гукнув: «Ура!» Потім певної миті 
голоси раптом притихли, перейшли в шепіт, 
аж нарешті запала тиша. Одна дівчина ви
лізла на стіл і почала знімати з себе по чер
зі різноколірні шалі, що сповивали її тіло. 
Підійшов і я до столу.

Нараз коло себе я вгледів тунісця, кот
рий недавно на вулиці звертався до мене. 
Замість пасти очима дівчину, він уважно 
придивлявся до мене. Я одвернув голову до 
столу, на якому розбиралася дівчина.

Я не йшов далі, поки солдати не почали 
вити з утіхи і гукати на честь дівчини, такої 
білої в гострому світлі лампи. Користаю- 
чись із сум'яття, я ступив на сходи. Я йшов 
поволі, не хапаючись; мені здавалося, що 
тунісець рушив за мною.

В покої було темно, я посувався, витяг
нувши руки вперед.

—  Альбертіно, —  прошепотів я, —  я вер
нувся.

Альбертіна лежала в постелі. Крізь від
чинене ще вікно було видно море. Від пор
ту долинав тріск охоплених вогнем кораб
лів —  вони палали, як одне велике безкрає 
багаття. Коли-не-коли вогонь бурхав так, 
що навіть у покої ставало світло.

—  Альбертіно, —  мовив я, —  ти бачиш? 
Зараз не можна уже відпливти. Доведеться 
влаштовуватися якось інакше.

Вона не відповідала, лежала непорушно, 
витягнута, ніби вслухаючись у тишу.

—  Хтозна, де зараз мої люди, —  сказав 
я, запалюючи цигарку. —  Певне, згинули на 
узбережжі або відпливли, а може, в поло
ні, —  тягнув я, стоячи до неї плечима і 
вдивляючись у місто. На цілі кілометри пе- 
реді мною тяглася Бізерта з будинками, що 
біліли у місячному світлі. Але ніч доходила 
вже кінця. Починало сіріти.

—  Ти знаєш якесь село на узбережжі? —  
спитав я. —  Якусь пристань, до якої захо
дять сіцілійські рибалки?

Альбертіна, либонь, спала. Певне, засну
ла, чекаючи на мене.
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Знизу долинав дикий відгомін поздоров
лень. Далі знову довга тиша: певно інші 
жінки знімали шалі й показувалися солда
там британської армії. А наша армія була 
цілком розбита: тут і там на морі, інші в піс
ку, ще інші на кораблях. Я —  в покої дів
ки, вбраний в туніський бурнус і босий, щоб 
мене не впізнали.

Мене дрижаки хапали від того вдивляння 
в місто. Небо яснішало. В ранковому світлі 
полум'я палаючих суден не було вже таке 
яскраве.

—  Альбертіно, —  озвався я, —  погрій 
мене зараз, прошу тебе. Хоч трохи мене 
зігрій. Що ж нам іншого лишилося? Про 
решту подумаємо пізніше.

Альбертіна спала.
—  Прокинься, —  шепотів я їй на вухо.
Провівши рукою по волоссю, я відчув,

що вона уже його відрізала, щоб під час 
посадки на корабель ніхто не впізнав, що 
вона жінка. Певне, спала і не знала, що ан
глійці відрізали нам шляхи до відступу і що 
я розраховував на неї, аби знайти спосіб 
утечі. Мені стало її жаль. Серед стількох 
незнайомих людей Альбертіна здалася ме
ні нібито Йолантою, зустрінутою де інде, в 
інших часах.

—  Ти приготувалася до виїзду? —  спитав 
я. —  Я готовий, Альбертіно.

Вона спала далі спокійно, як дитина.
Я пересунув уста вздовж її шиї аж до ву

ха, і тоді мені здалося, що я цілую статую 
з мармуру. Вухо було крижано-холодне й 
тверде. Я трусонув нею міцно, шарпнув за 
плечі, щоб вона нарешті прокинулася. Від
так запалив сірника й освітив їй обличчя.

Профіль Альбертіни був жовтий, як з вос
ку, і нерухомий. На своїх руках я побачив 
кров...

—  Альбертіно, —  зойкнув я.
Холодний піт виступив у мене на чолі,

знову з'явилося те почуття пустки, яке ввій
шло мені вже в кров. І тієї самої миті всту
пив до кімнати тунісець і ще кілька інших 
чоловік. У світлі кишенькових ліхтариків я 
впізнав солдатів з англійської поліції. Вони 
посвітили тут і там і звеліли мені встати.

Тунісець говорив по-англійському, решта, 
стоячи струнко, слухала його.

—  Ти полонений, —  заявив тунісець по- 
італійському.

—  А ви італієць, англієць чи теж мешка
нець Бізерти? —  спитав я.

— ' Це не має значення, —  відказав чоло
вік у бурнусі. —  Головне, що ти солдат іта
лійської армії.

Я обернувся, щоб поглянути на Альбер- 
тіну, яка, здавалося, спала.

—  Ваша дівчина може тут залишитися, —  
мовив він.

—  Дякую, —  відповів я. —  Мені йти в 
цьому, що я маю на собі?

Я був тільки в спідніх та сорочці.
Мені накинули на плечі англійський вій

ськовий плащ.
—  Ти хочеш з нею попрощатися? —  спи

тав тунісець.
З зали внизу долинав хор голосів. Біле 

світло зазирало у відчинене вікно, з якого 
видно було порт і кораблі.

—  Нехай краще поспить, —  відповів я. —  
У неї міцний сон. Нехай краще поспить.

Я зійшов сходами.

Повітря рідного села

VII

Селюки вже пішли; частину дороги зони 
товаришили мені, ніби святому Йосифові 
під час процесії, не мовлячи ані слова. З 
їхньої поведінки я все угадав. Багато чого 
я вже зрештою зрозумів, дивлячись на зни
щені мости на річках, поки я мандрував з 
Сіцілії на північ: зруйновані міста, села,
обернуті в купи сірого пороху, осілого на 
випалених пагорбах.

Тепер я сидів на порозі дому і по тако
му довгому часі дивився знову: на гарман, 
на порожню обор^, подібну до театраль
ної сцени після закінчення вистави; дім за 
моїми плечами мав продірявлений дах, кім
нати були в дикому неладі, і я не знайшов 
уже в них моєї матері. А проте жодної 
сльози не набігло мені на очі, тільки ніби 
залізна рука стискала мене за горло.

Показався сусіда Беппе, колишній листо
ноша; але коли він хотів мене розрадити, 
я почав сміятися, отож він одійшов крадь
кома як злодій. Двоє підлітків, гукаючи, ко
пали щось під деревами. Я не пам'ятаю, 
щоб їх коли-небудь бачив, але й не міг то
го пам'ятати: сім років мене не було вдо
ма. А вони належали до останнього поко
ління.

Було темно. Як і колись, із гір спливав 
блакитний морок ночі, але з поля не доли
нали голоси і перегуки: здавалося, що жит
тя застигло серед табличок із застережним 
написом «Achtung, Міпеп» 1. Я їх бачив сот
ні по дорозі з Сіцілії додому, усі з черепа
ми і схрещеними кістками.

Це була пора, о якій я колись починав 
обходити село, співаючи серенади. Година, 
про яку я мріяв зрештою сім років, у різ
них краях. А замість того —  що зараз? Я 
не мав сміливості ввійти додому, я встав з 
порога. З мішком військовополоненого на

1 Обережно, МІНИ (нім.)%
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плечах я пішов дорогою, що вела до села. 
Хотів піти до голяра, нарешті поголитися, 
напахтитися трошки, принаймні хоч так 
знайти самого себе, такого, як давніше, уже 
не солдата в пустелі і не полоненого. Потім 
могли б ми разом з голярем прогулювати
ся і грати на гітарі в місячному світлі. Ми 
грали б знову пісеньки з давніх років, та
ких далеких, що видавалися чимось нере
альним; і все було б як раніше.

Але коли я дійшов до голярні, то заува
жив, що немає вже дерев'яної вивіски над 
дверима. Двері були замкнені, шибки по
вибивані; за ними, в пітьмі, тільки порох.

Дорога була неосвітлена, десь високо 
гойдалося двоє ліхтарів без лампочок. 
Якийсь дід, що сидів на стільці, спитав ме
не, чи я шукаю тут когось. Коли я відпо
вів, він перестав пити і сплюнув на сходи 
дому.

—  Голяр, —  мовив він, —  кинув голяр- 
ню відтоді, як заробив мільйони на чорно
му ринку. Зараз він напханий золотом. 
Мешкає в місті.

Коли я повернувся назад, я чув, що він 
ще щось говорить. Він бубонів невиразно, 
лаючи багатіями й тих, котрі умирали з го
лоду. І ще додав, що коли я хочу постриг
тися, то треба йти до сусіднього села.

Я ледве впізнавав людей, що коли-не-ко
ли здибалися в пітьмі. Коли я проходив, лю
ди мовкли на порогах домів і довго диви
лися мені вслід. Щоб уникнути їхнього мов
чання і поглядів, я пішов дорогою поза се
лом, а в голові крутилося мені слово «міль
йони», якого я не міг зрозуміти.

Взагалі я не збирався туди йти. Не здаючи 
собі справи, я нагло опинився поблизу ро
жевого будиночка, в котрому мешкала гар
на Йоланта. Певне, місяць мене туди привів.

Мені так хотілося сховатися в грядці ка
пусти і заспівати «Квіт еспарцету». Але 
замість того я сів край дороги, вдивляю
чись в білий серед ночі гарман. Мені зда
валося, що не було вже винограду при вік
ні. і не було Антоні, він лишився вбитий в 
Бізерті. Йоланта певно теж уже не жила, а 
може, виїхала.

Нашорошуючи вуха, я силкувався вловити 
якийсь знак життя. Нарешті в тій гнітючій 
тиші я почув рипіння дверей, жіночий і чо
ловічі голоси. Потім загуркотів двигун, два 
ліхтарики спалахнули за домом. На гарман 
звільна викотилася машина.

—  Ви повернетеся? —  спитав жіночий 
голос.

—  О'кей, кралю, —  відгукнулися з ма
шини.

Здається, то був голос Йоланти, той са
мий, що давніше, теплий, чарівний голос. 
А вони були американці, сміялися при кож-
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ному італійському слові і зараз додавали 
інші, англійською мовою, як son of a bitch1 
або god damn you1 2.

Автомобіль поїхав, жінка лишилася на по
розі. Серед піднятої куряви я постеріг її 
чорне блискуче волосся; потім вона зайшла 
додому, а машина, набита людьми, помчала 
до села. Голоси загубилися серед тиші піль, 
тільки посеред дороги тяглася велика хма
ра куряви.

Це була моя дорога. Вона перетинала 
прямою лінією околицю і йшла аж на згі
р’я; то була моя земля, по якій стільки ро
ків нога моя не ступала. У холодному по
вітрі вечора почали мені знову тремтіти 
руки —  наслідок перебутої малярії; і я му
сив повернутися думкою до спеки і холоду 
Африки, до англійського табору, до задуш
ливої жароти Індії і того безкрайого моря, 
яке я одне бачив стільки довгих днів; мо
ря, нерухомого, як піски пустелі і, коли б 
не лазуровий колір, цілком подібного до 
пустелі.

Я озирнувся довкола. Про ці місця я ма
рив уголос в африканських окопах і за ко
лючим дротом у таборі? А зараз? Чи вже 
нічого не лишилося, крім самотності?

Я дивився на білий поріг дому, на сад і 
вікно на другому поверсі, до якого підхо
дила Йоланта і спиралася на парапет. Я не 
міг піднятися з узбіччя, так нібито упирав
ся при пошуках чогось, чого уже ніколи не 
пощастить знайти, а все ж мені треба підій
ти до дверей, постукати і попросити виба
чити, що мене так довго не було.

Нараз гуркіт мотора знову порушив ти
шу; повз мене їхав джип, повний негрів, і 
зупинився коло порога рожевого будиночка.

На порозі показалася усміхнена Йоланта, 
підносячи на привітання руку. Так, то була 
вона, я не мав уже жодного сумніву.

Негри прогулювалися ліниво перед кам'я
ною брамою, гітари в них не було. Але за
те вони тримали в руках пляшки. Вони під
кидали їх у повітря, блискаючи в усмішці 
білими зубами. Я спостерігав, як вони вхо
дили в дім, потім я нарешті підвівся. Якусь 
мить я не знав, чи зайти до хати і скінчити 
з тою забавкою, але зрештою постановив 
піти собі тихенько геть. Сьогодні ввечері 
справді нічого не мало значення. Навіть 
Йоланта.

Я рушив знову дорогою серед піль, нав
мання. З будинків тут і там озивалися якісь 
голоси, часом гавкав пес, але почуття неру
хомості, мертвоти тривало далі, буцімто со
ки перестали кружляти в травах, буцімто 
зерно не могло кільчитися в землі. А де
рева витягали обрубки гілок до неба і ски

1 Сучий сии (англ.).
2 Прокляття (англ.).

далися на величезних жебраків, які просять 
милостиню на цвинтарних дорогах.

Тільки краєвид лишився без зміни, хоч 
теж був якийсь перекраяний і спотворений.
І тільки свіже духмяне повітря та обриси 
пагорбів на тлі яснішого від них неба були 
як колись.

Йдучи я повторював собі в думці слова 
діда, зустрінутого в селі. Коли б одного дня 
я зустрів голяра, він теж здався б мені ін
шим. Може, тепер грає на піаніно замість 
гітари. Хтозна, коли б він зустрів мене на 
дорозі, як я йшов пішки, зарослий, у вили- 
нялому одязі полоненого, а він сидів би 
собі в машині, чепурно вбраний, з квіткою 
в бутоньєрці —  чи він удавав би, що мене 
не бачить.

На думку про те я нібито засміявся, але 
злісно. Я піднімав по дорозі камінці і від
кидав їх геть. Я робив так ще бувши дити
ною, коли повертався зі школи; тільки тоді 
я був щасливий. Тоді при вході додому че
кала моя маги.

Тепер при вході не було нікого, двері на- 
піврозвалені, а всередині теж нікого —  тіль
ки привид. Я раптом зупинився. Навіщо я 
йду туди? Що наміряюся вчинити? І чому 
простую до села?

Я завернув до пагорбів. Може, вийти на 
гору, знайти якісь окопи і заснути під зо
рями? За сім років я призвичаївся до того.

Я присів на хвилю при дорозі і галузкою 
оливи намалював безглузді знаки в куряві 
на дорозі. Потім написав назви: Бенгазі, Бі- 
зерта, Бомбей. А потім імена: Йоланта,
Альбертіна, Антоні. І то все разом було 
безглузде, так як ті літа, проведені далеко.

Щось мене одірвало від домівки і кину
ло геть далеко. Тепер я повернувся додому 
зовсім інший і нічого вже для мене не мало 
значення; скільки людей загинуло, дало 
мордувати себе і мордувало, не відаючи на
віщо.

Тієї миті набитий неграми джип проїхав 
дорогою, що вела до села. Я уступився, 
щоб уникнути куряви. Щось упало з маши
ни, покотилося на узбіччя і стукнуло об мій 
черевик. Порожня пляшка. Я підняв її і ки
нув за джипом, наче ручну гранату.

—  Сучі сини! —  крикнув я їм услід.
Коли джип зник, запанувала ще глибша ти

ша; у моєму краю я почував себе тепер са
мотнішим і чужішим, ніж у Тобруку чи в 
Бенгазі. Коли б того вечора мати при собі 
одного з моїх солдатів... Коли б побалака
ти з ним ще раз про нездійсненні жадання 
і марення, які знали тільки ми. Коли б жив 
Антоні... Я йшов би тепер, може, на весілля, 
несучи букет квітів для молодої.

Мені спали на думку листи Марійки, що 
їх Антоні тримав на грудях, тоді, коли його 
вбито: Марійка і будиночок залізничника.
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Я пошукав очима насип із телеграфними 
стовпами: серед прозорої мли маячів дале
кий будиночок. Білими рейками не їздили 
поїзди; досі я ні разу не чув паровозного 
гудка; а власне мені здавалося, що чогось 
не вистачало вдалині.

Мене вабило в той бік бажання побачи
ти Марійку. Поволі, не поспішаючи, я пере
йшов насип, усе ще з мішком на плечах.

Я знайшов Марійку, вона сиділа за стіною 
з цементу. Я, проте, не зайшов, став коло 
низької дерев'яної хвіртки, поправляючи ру
кою свого мішка. Перед будиночком Тягну
лися маленькі грядки, обкладені камінням з 
насипу, а на грядочках були квіти, духмяні 
квіти. Мені здалося, що це оаза, зустріну
та в пустелі, а вона сама —  фата-моргана.

Марійка підвелася, дивлячись здуміло на 
мене. Мені забракло слів.

—  Добрий вечір, —  сказала вона.
Я не міг собі пригадати, чи я бачив її вже 

колись раніше. В ті часи вона була, певне, 
дитиною.

Мені приємно було почути її привітання, 
воно додало мені одваги. Проте я не знав, 
чи сказати їй про Антоні, чи розповісти, як 
він помер, тулячи її листи до грудей.

—  То це ти Марійка, —  сказав я.
Вона кивнула головою.
Вона спитала, звідки я її знаю.
А я*.
—  Я довідався про тебе в Бізерті.
Тоді вона зрозуміла, перша крига поміж 

нами була зламана. Вона просила, щоб я сів 
в її садочку, і провела мене між своїми 
квітами, плеканими перед будиночком за
лізничника: герані, стокротки, левкої і сам 
я вже не знаю, які ще. У повітрі чувся ми
лий запах, а мені цей малий садочок зда
вався садом з тисячі і одної ночі.

Я роззирався, щораз більше здивований.
Вона спитала:
—  Ти хочеш чогось попоїсти?
Спантеличений я сказав, що не хочу. Але

ж я прийшов з довгої дороги? Так, певне, 
пройшов багато доріг, і то на різних конти
нентах, —  відповів я. Але тепер я не го
лодний.

Я почав відповідати на її запитання. І 
кожне слово було як тягар, що спадав мені 
з серця. Коротко я переповів історію усіх 
років, але їй то не набридло. Я розповідав 
про полковника, про дівчину з Бізерти, як 
вона зрізала собі волосся і як її потім уби
то в покої над бЬром. Я розповідав про Ін
дію, про море і голод. Тільки вкінці про 
Антоні.

—  Я майже його не знала, —  мовила Ма
рійка. —  Головне з листів. Він писав, що по
чував себе завжди самотнім.

—  То був золотий хлопець, —  а що за 
голос, які гарні співав він серенади!

Вона слухала мене уважно, як дитина. 
І що більше я до неї придивлявся, то біль
ше вона здавалася мені дитиною.

Вона спитала, чи я роблю щось тепер.
—  Нічого не роблю, —  відповів я. —  

Т ІЛЬКИ  Щ О  повернувся додому. '  і

Я дивився на землю, на грядки. По той 
бік цементованої стіни бігли рейки, по
шкоджені німцями під час відступу; було 
спокійно і тихо, але якось інакше, ніж завж
ди. Бракувало паровозного свисту. Місяць 
сховався за горбом: час іти спати, але я ба
чив, що не засну.

—  Піду вже, —  сказав я.
Марійка дивилася на мене. Вона дивува

лася, бачачи, як я тремчу. Коли я сказав 
їй про малярію, вона заявила, що уміє лі
кувати; вона знала зілля, яке виганяло га
рячку.

—  Добре, —  відповів я. —  А  зараз я піду 
спати.

Я встав, закинув мішок на плечі.
—  Що то за зілля? —  спитав я ще раз 

коло хвіртки.
Марійка мала дивні, повні блиску очі. Во

на відповіла, що коли б завтра я тут випад
ково проходив, то вона сама приготує мені 
відвар із зілля

На насипу показався якийсь чоловік; він 
ішов поміж рейками, несучи на плечах за
лізний домкрат. Він скидався на залізнич
ника.

—  То мій батько, —  мовила Марійка, —  
повертається з роботи. А  я забула про суп.

Вона засміялася. Я також розсміявся.
—  Що ж то за робота, коли все розби

те? —  спитав я.
—  Він відбудовує залізницю. Прогон по 

прогону. Уже невдовзі знову рушать поїз
ди, —  пояснила задоволено Марійка.

Поїзд. Невдовзі знову буде тут проїж
джати поїзд і його дудіння наповнювати
ме долину. Знову почуємо ми свист старо
го паровоза. Марійка мовила про те дуже 
певно, із сміхом.

—  Ну то зараз я піду. —  Але я не міг 
наважитися. —  Завтра напевне прийду. По
балакаємо ще про Антоні.

Вона кивнула головою.
Я гадаю теж, що зільний відвар мені до

поможе. Я вже хотів про те сказати, але 
промовчав. Можливо, вона зрозуміла й так, 
дивлячись, як я повертаюся до неї, йдучи 
по рейках і піднявши руку на прощання.

За моїми плечима залишився будиночок 
залізничника: мені здавалося, що посеред 
ночі я знайшов точку опори.

З італійської переклав Анатоль ПЕРЕПАДЯ
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п о д о р о ж  I 
ВРАЖЕННЯ

8 КМІШ L
шків г

Про долю басків справедливо 
кажуть, що вона глибоко тра
гічна. Цей цікавий і самобутній 
народ, з його давніми волелюб
ними традиціями, був у мину* 
лих століттях об’єктом запек; 
лих суперечок між Іспанією і 
Францією» втратив свою дер
жавність, а відтак і автономію, 
зазнавав і зазнає жорстоких 
переслідувань. Франко-іспансь- 
кий державний кордон штучно 
роз’єднав басків. Багато басків 
змушені були залишити рідну 
землю й у пошуках кращої до
лі тікати світ за очі, за океан, 
до різних країн Латинської 
Америки.

Іспанські правителі різних 
часів особливо жорстоко приду
шували прагнення басків до 
збереження своєї давньої куль
тури, своєї мови, звичаїв і ук
ладу життя. Неймовірних пере
слідувань зазнали баски в 20 —  
30-х роках нашого століття, ко
ли в Іспанії панувала військова 
диктатура Прімо де Рівери. 
Проте ніякий терор не міг при
душити визвольний і робітни
чий рух басків. Саме на цей час 
припадає активізація діяльності 
Комуністичної партії серед тру
дящих басків.

Коли спалахнув франкістсь- 
кий заколот і почалася фаши
стська інтервенція проти Іс
панської республіки, баски ге
роїчно билися в лавах республі
канської армії. Після поразки 
республіки в країні басків за
панував особливо жорстокий 
терор. Франкісти кинули до 
в’язниці тисячі борців за сво
боду ? зараз роблять усе для 
того, щоб знищити баскську 
культуру, щоб примусити бас
ків забути свою рідну мову.

Але волелюбний дух мужньо
го народу не зламано. Робітни- 
ки-баски були ініціаторами ба- \ 
гатьох активних виступів проти 
франкістського режиму на про
тязі 50— 60-х років. Серед іс
панських комуністів, які сміли
во борються проти режиму 
Франко, є чимало басків. У  Пі
ренеях, в неприступних горах, 
діють партизанські загони, які 
із зброєю в руках виступають 
проти франкістської диктатури.

Трохи інакше склалася доля 
басків, які живуть по той бік 
Піренеїв, на території Франції. 
Але й тут вони перебувають на 
становищі людей «другого га
тунку», їх використовують пе
реважно на важких і низько- 
оплачуваних роботах. Францу
зькі власті негативно ставлять
ся й до прагнення басків збе
регти свою рідну мову і куль
туру.

Автор нарису, який ми тут 
друкуємо, —  буржуазний жур
наліст. Він не пише про соці
альну долю і становище бас
ків. Але розповідь його дає 
уявлення про їх виняткову са
мобутність, їх звичаї, малює 
басків із щирою симпатією й 
доброзичливістю.
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РОБЕРТ Л А К С А Л Ь Т

Знизу, з порослого папо
роттю схилу, долинув звук 
рога. Мисливець-баск, що 
причаївся поряд зі мною в 
напівтемряві будки, засте
режливо підніс руку. Звук 
рога пролунав знову. Це був 
сигнал: «Будьте напоготові!»

—  Починається, —  проше
потів мій сусіда. —  Тепер 
вам краще зійти додолу.

Нас було троє на тій Вежі 
Смерті —  в маленькій дере
в'яній будочці, спорудженій 
на верховітті велетенського 
дуба. На підлозі її лежала 
купа дерев'яних снарядів, 
виструганих у формі мініа- ' 
тюрного весла., Далеко вни

зу під нами, на високому 
гірському перевалі в Пірене
ях, стояла невеличка ста
ра кам'яниця, дах якої вкри
вав зелений мох, а за нею, 
на високих жердинах, були 
напнуті дуже тонкі й через 
те майже невидимі тенета.

Це була лекумберрійська 
«паломбієра» (у вільному пе
рекладі —  «палац голубів»), 
одна з кільканадцяти, роз
ташованих на високих піре
нейських перевалах на кор
доні між Францією й Іспа
нією. Тут впродовж бага
тьох століть баски ловлять 
диких голубів під час осін
ньої міграції останніх із 
скандінавських країн до Іс
панії й Африки.

Разом із своїм кузеном- 
баском Бертраном я спус
тився драбиною додолу й 
побачив, що на поляні, доти 
ніби безлюдній, вирує гаряч* 
кова діяльність. Селяни в 
чорних беретах повисипали з 
кам'яниці; хто біг до зама
скованих листям підойм, за 
допомогою яких жердини з 
тенетами валили на землю,

хто ховався за дерев'яною 
барикадою.

Крізь проріз у барикаді я 
побачив зграю голубів —  
зібрані в нерівну дугу чорні 
цяточки, —  що швидко на
ближалася до улоговини пе
ревалу. Коли птахи'ПІдлетіли 
зовсім близько і вже чути 
було лопотіння їхніх крил, з 
Вежі Смерті вихопилися, 
кружляючи в повітрі, наче 
соколи, що нападають, білі 
дерев'яні снаряди. Тх шпур
ляв рукою баск, який зали
шився нагорі.

Голубина зграя, збившись 
докупи, шугнула на мить 
угору, а тоді, шукаючи по
рятунку, пірнула вниз, мало 
не до самої землі, і —  вле
тіла в тенета. Це схоже було 
на беззвучний вибух: пір'я 
яскравим спалахом розлеті
лося в повітрі. Голуби за
висли в невидимих чарун
ках, наче поприлипали до 
синього полотна небосхилу. 
Мисливці натиснули на пі-

Голуби потрапили в тенета.
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що з полюванням на голу
бів пов'язано чимало місце
вих релігійних обрядів і що 
голуб —  один з головних 
персонажів баскського
фольклору. І зразу ж з без
посередністю людини, що 
змалку зріднилася з піснею, 
мій кузен заспівав пісню про 
голубів.

З гори, схилом якої ми 
спускалися, як на долоні 
видно було зелену полонину 
й річку, й село —  білі буди
ночки, оточені виноградни
ками. Це був краєвид, типо
вий для Ескуал Герріа —  
Країни Басків, що складаєть
ся з семи провінцій в іспан
ських і французьких Піре
неях. Наше село лежало на 
французькій території, в ра
йоні Сіз. Тут народилася моя 
мати. А за скелястим кря

жем, на сусідній полонині, 
тулилося сільце, де народив
ся мій батько...

Вчені висувають найрізно
манітніші теорії щодо похо
дження басків: од фанта
стичних, які твердять, скажі
мо, ніби предками басків бу
ли жителі Атлантиди, казко
вого континенту, що зник під 
водою, до сумнівних —  ніби 
вони —  єдині прямі нащадки 
кроманьйонців, і, нарешті, 
цілком імовірних, а саме, що 
баски походять від таємни
чих іберійців, які колись на
селяли Іспанію.

Мова басків не має нічого 
спільного з французькою чи 
іспанською. В різні часи фі
лологи знаходили цікаві ана
логії між баскською й таки
ми далекими одна від одної

Селянин-баск.

На винограднику.

дойми, й тенета завалилися. 
З криком, від якого кров хо
лола в жилах —  це був ко
лись баскський бойовий 
клич, —  селяни кинулися 
збирати здобич. Втім, і з те
нетами, і з птахами вони 
поводилися надзвичайно бе
режно. Частина голубів ма
ла зразу ж потрапити в суп, 
але більшість,—  а їх там бу
ло кілька сотень, —  селяни 
примістять у голубниках, 
про запас на зиму.

Згодом, коли ми з Берт- 
раном поверталися до села, 
він спитав мене:

—  Чи не видалися тобі ці 
лови жорстокими?

Я похитав головою.
—  Ні. Але в них було 

щось стародавнє, щось тра
гічне і... —  тут я на мить за
вагався, підшукуючи слово, 
—  і щось прекрасне.

—  От і добре! —  вигук
нув Бертран. —  Виходить, 
хоч ти й народився в Амери
ці, а проте залишаєшся бас
ком.

Потім він розповів мені,
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мовами, як фінська, гельсь- 
ка, валлійська, грузинська, 
ескімоська й японська. Та 
жодне дослідження не дало 
ще переконливих наслідків.

Колись баскські клани за
селяли, очевидно, куди біль
шу територію. Та поступово, 
під натиском могутніших су
сідів, вони відступали в го
ри. Згодом виникли й баск
ські республіки, керовані об
раними правителями. Хоч 
республіки ці були незалеж
ні одна від одної, їх об'єд
нувала спільність мови й по
ходження. Гасло басків —
«Семеро —  єдині!» —  наро
дившись тоді, багато століть 
тому, збереглося й понині.

Кінець кінцем республіки 
потрапили під егіду Франції 
й Іспанії й були поділені між 
ними. Поволі басків позба
вили навіть права на само
врядування.

В історію людства вписано 
чимало баскських імен. Але 
ці імена вважали іспанськи
ми або французькими, і че
рез це мало хто знає, ЩО ВІН мріє стати матадором.
басками були Хуан Себасті- 
ан де Елькано, один з поміч
ників Магеллана, який після 
загибелі Магеллана на Фі
ліппінах, став капітаном пер

шого корабля, що здійснив 
подорож навколо світу; Сі- 
мон Болівар, видатний діяч 
визвольної війни в Латинсь
кій Америці проти іспансь
кого поневолення; письмен
ник Піо Бароха, композитор 
Моріс Равель.

голошував тости, жартував, 
перший заводив пісні. Згід
но з традицією, за столом 
він та інші чоловіки сиділи 
в своїх незмінних чорних бе
ретах. Його дружина не сіла 
з нами до столу, а весь час 
прислуговувала. Це, однак, 
не свідчить про те, що баски 
зневажливо ставляться до 
жінок. Навпаки, жінки у них

Цей сталеплавильник народив
ся в горах.

Ще зовсім недавно баск 
не міг одружитися з жінкою 
іншої національності; більше 
того, хлопець з глухого гір
ського села ризикував зали
шитися без спадку, якщо він 
оженився на дівчині з іншо
го баскського села.

члени суспільства. І горе то
му, хто насмілиться критику
вати страву, зготовлену гос
подинею!

повноправні й шановані

Пригадую, як я вперше 
зустрівся з виявом цієї тра
диції у високих горах провін
ції Суль, де народився мій 
батько.

Під час обіду я помітив, 
що Жозеф раз у раз спан
теличено скидає оком на 
Джойс. Світлий колір її во
лосся не міг заінтригувати 
його, бо на гірських полони
нах живе багато блакитно
оких і русявих басків. Оче
видно, його дивував косий 
розріз її очей.

Із своєю дружиною 
Джойс я приїхав у гості до 
кузена Жозефа. Жив він ду
же бідно, але на нашу честь, 
за баскським звичаєм, зарі
зав барана, і жінки два дні 
готували найсмачніші стра
ви.

Лише під кінець тривало
го бенкету Жозеф наважив
ся по-французьки звернути
ся до моєї дружини.

Це був справжній бенкет. 
Жозеф, як глава родини, ви-
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—  Сподіваюсь, що як 
дружина мого кузена, а от
же й моя родичка, ви не об
разитеся, коли я спитаю у 
вас —  до якого народу ви 
належите? —  сказав він.

Джойс перелічила своїх 
предків —  норвежців, шве
дів, англійців, ірландців та 
валлійців. Жозеф слухав її, 
роззявивши рота.

—  Та це ж неможливо! —  
нарешті спромігся вигукнути 
він.

Чий баран переможе?

Французькі баски у святковому 
вбранні.

Я спробував був запевни
ти його, що в жилах біль
шості американців тече змі
шана кров, але він, здаєть
ся, так і не повірив мені. Та 
й як же йому було повіри
ти, коли він ціле життя своє 
прожив у горах, де баски 
завжди одружувалися з жін
ками із свого племені!

Пізнати Країну Басків 
можна тільки живучи в гір
ському селі. Ми з дружи
ною побували і у великих 
містах —  Більбао, Сан-Себа- 
стіані, але жили майже весь 
час у горах. Цікаво, що в 
гірських селах будинки не 
нумеровані, а кожен має 
свою назву. Ми зупинялися 
в будинках з такими назва
ми як «Ескер она», тобто 
«Щиро дякую», «Маті баї- 
та» («Тут живе Марія») і 
«Гойзеан доїз» («Рано-вран
ці»).

Баски —  мужні, чесні й 
працьовиті люди, що над
звичайно сумлінно ставлять
ся до своїх обов’язків. Той, 
хто не виконує покладених

на нього завдань, фактично 
опиняється за межами су
спільства, стає ізгоєм. Мій 
приятель, Дослідник ЖанМі- 
ранд, якось сказав мені: 
«Баски абсолютно терпіти не 
можуть ледарів і нероб. 
Громада просто забуває про 
існування таких людей. На 
перший погляд, це може ви
датися виявом жорстокості, 
але не забувайте, що тільки 
завдяки таким правилам 
баски спромоглися зберегти 
свою національну індивіду
альність».

Хоч як це парадоксально, 
але дисциплінованість, від
даність обов’язку сполучає
ться в басків із палким віль
нолюбством. Недарма їх 
вважають одним з найбільш 
гордих і мужніх наро
дів у світі. Ще староримсь- 
кий літописець з повагою 
писав про мужність басксь- 
ких воїнів, які заподіювали 
собі смерть, коли їм загро
жував полон. «Сини навіть 
вбивали своїх батьків, аби 
врятувати їх від ганьби»,
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Баски змалку звикають 
виражати всі свої почуття в 
піснях. Співають усі: і пасту
хи в горах, і селяни в полі, 
і діти, що повертаються із 
школи. Особливою повагою 
користуються трубадури, 
яких називають «берцолярі». 
Щоб стати берцолярі, треба 
мати не тільки гарний голос, 
але й жвавий розум, бо спі- 
вакам-трубадурам часто до
водиться змагатись між со
бою, і тоді вони імпровізу
ють перед очима в громади.

Тема таких пісенних зма
гань не визначається напе
ред; я чув, як берцолярі під 
регіт слухачів сперечалися з 
приводу того, кому живеть
ся краще —  моряку чи горя
нину, холостому чи одруже
ному. І які рулади вони при 
цьому виводили!

Н е з а б у т н є  враження 
справляють також баскські 
танці. Якось навесні я побу

вав на святі танцю в містеч
ку Тарде. Рано-вранці селя
ни почали спускатися до міс
течка з гір, танцюючи по до
розі в кожному селі. Вони 
виконували замальзайн —  
баскський народний танець, 
один з найстаріших у Євро
пі. Колись, очевидно, він 
мав язичеський зміст і вхо
див як складова частина до 
ритуалу свята весни. Замаль
зайн . символізує боротьбу 
між добром і злом, красою 
й потворністю, одвічну бо
ротьбу людини за щастя.

До Тарде я прийшов ра
зом із своїм кузеном Петьє.

— • Замальзайн —  дуже 
складний танець, —  сказав 
він мені. —  Щоб навчитись 
танцювати його як слід, тре
ба починати змалку.

В цю мить натовп розсту
пився, й танцюристи вийшли 
на майдан під пронизливий 
акомпанемент «чірули» —

баскської флейти, яку музи
ки тримають однією рукою, 
відбиваючи другою такт на 
барабані-«атабалі».

Виконували замальзайн дві 
групи танцюристів. Одна бу
ла убрана в пишні, яскраві 
костюми, друга виступала в 
лахмітті й потворних машка- 
рах.

Петьє пояснив:
—  Одна група уособлює 

добро й красу, а друга —  
зло й потворність. Але в 
цьому танці добро не завж
ди перемагає зло. Гарно 
вбрані танцюристи мусять 
допомогти добру здобути 
перемогу. Стеж за отим ке
лихом з вином, що стоїть на 
землі перед ними.

«Гарні» й «потвори», тан
цюючи, поволі наближалися 
до скляного келиха. Ось 
один з «гарних» зупинився 
перед ним, випростався, на
пружився й задріботів на 
місці.

В такт пронизливій музиці 
його взуті в сандалі ногиВ місті Сен-Жан-де-Яюзі живуть баски-риболовй.
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пурхали навколо келиха й 
над ним так близько, що він 
аж тремтів. Коли цей танцю
рист віддалився од келиха,

Базарний день у Сен-Жан-П’е-де-Порі.

місце його зайняв обідра
нець у машкарі. Він повто
рив усі колінця першого, але 
рухи його були шаржовані,

Виконується замальзайн.

підкреслено незграбні. Але 
він теж не перекинув келих 
з вином.

Танець дійшов кульміна
ційного пункту. Веселий 
сміх і оплески глядачів по
волі поступилися місцем на
пруженому мовчанню. Це 
сталося, коли до келиха на
близився сам Замальзайн —  
ватажок танцюристів, що 
уособлювали сили добра. 
Блискавично перебираючи 
ногами, він покружляв на
вколо крихкої посудини, а 
тоді раптом стрибнув на неї 
й одразу ж звився вгору й 
відскочив убік. Келих захи
тався, але вино не розли
лося.

Потім до келиха наблизив
ся король зла. Його незгра
бні рухи пародіювали граці
озність Замальзайна. Ось і 
він стрибнув на келих, і той 
встояв під його сандалями—  
та коли танцюрист відскочив 
убік, келих перекинувся і ви
но розлилося.

На майдані знялася справ
жня буря оплесків і радісних 
вигуків. Краса перемогла 
потворність. Добро перемог
ло зло!

Скорочений переклад з  англійської
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Кк КРИТИКА I
г "  ПУбЛЩИСТИКЛ

АЛЕКС ЛА Г У М А

ТИСЯЧІ І Щ Р .У К Ш Ш  ТВОРІВ
Розвиток літератури Пів

денної Африки слід розгля
дати, звичайно, на тлі про
цесів, що характеризують 
літературу всього африкан
ського континенту. Але ми 
не маємо наміру аналізува
ти ці процеси детально. За
значимо тільки, що загалом 
африканське письменство 
можна поділити на дві ка
тегорії: по-перше, тради
ційну літературу і, по-дру
ге, літературу, яка вико
ристовує європейський арсе
нал зображальних засобів. 
Представники останньої пи
шуть іноземними мовами.

Африканських письменни
ків традиційного напрямку 
об’єднує певна спільність 
жанрів, творчої манери й 
техніки. Ця література роз
квітла на грунті общинного 
суспільства і тому вислов
лює думки і почуття не ін
дивідуального митця, а ці
лої громади. Твори призна
чалися для колективного 
виконання за участю всіх 
членів общин. Автор не 
тільки читав їх на зборах 
громади, але прагнув, щоб 
слухачі активно реагували 
на його твори. Досягалося 
це за допомогою вставних 
пісень, що їх виконувала або 
вся громада, або окремі її 
члени. Автор, таким чином,

драматизував оповідь, щоб 
збуджувати уяву слухачів, 
змушувати їх брати участь 
в окремих епізодах.

Зазначене вище стосуєть
ся й поезії — епічної та лі
ричної. Епічне виконується 
або самим автором,, або до
свідченим читцем. Це вико
нання теж в якійсь мірі 
драматизоване. А що герой 
такої поеми повинен служи
ти прикладом для всіх, його 
вчинки стають якоюсь мірою 
символічними. Та й самі ге
рої перетворюються на сим
воли досягнень народу у 
певний період.

В XIX сторіччі африканці 
чинили білим поневолюва
чам великий опір, а тому на 
континенті процвітало тра
диційне письменство героїч
ного змісту. За сто років 
один Кейптаун пережив де
в’ять воєн, а зулуси навіть 
утворили могутню військову 
державу. Поети й письмен
ники тих часів не тільки опи
сували навколишню дій
сність, але й закликали до 
боротьби з колонізаторами. 
Так, у державі зулусів дійо
ві особи поетичних творів 
мусили символізувати хо
робрість, самовід д а н і с т ь, 
відвагу.

Другим найзначнішим ви
дом африканської поезії є

плавні драматизовані вірші: 
хтось один декламує рядок, 
а слухачі хором відповіда
ють на нього, коментуючи 
його зміст. Ці вірші полюб
ляють декламувати діти, 
тому, що вони дуже плавні, 
ритмічні.

Що являють собою народ
ні п’єси? Драматичне дій
ство грунтується не на ок
ремих персонажах, як у єв
ропейській п’єсі, а на симво
ліці загальнонародних зви
чаїв і уявлень. Цей симво
лізм — ключ до розуміння 
африканських п’єс.

Каркасом п’єси є опові
дання. їх виконують перед 
великими аудиторіями, при
чому глядачі беруть участь 
у подіях, про які йдеться. 
Глядачі можуть тут же ви
словлювати > свої критичні 
зауваження — в позитивній 
чи негативній формі. Сюжет 
оповідання, як правило, ду
же нескладний, але перепле
тений з цілою системою сим
волів, яку виконавець може 
довільно розвивати.

Майже вся африканська 
традиційна література по
діляється на дві частини: 
одна проста за своїми ідея
ми, цікава, захоплююча, зро
зуміла, і друга — сповнена 
символів і глибокого підтек
сту.
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Літературі Африки при 
ітаманний реалізм. В ній зов
сім нема сентиментальнос
ті. До романтичного кохан
ня європейського типу тут 
ставляться негативно. Це, 
звичайно, не означає, як де
хто гадає, ніби африканці не 
знають кохання, але їхнє ко
хання не відбивається в 
творах традиційних жанрів.

Африканська література 
виникла в суспільстві, яке 
вимагає, щоб кожний його 
член приносив якнайбільшу 
користь. Такого й питання не 
виникало ніколи — повинен 
чи не повинен художник, 
письменник, поет служити 
всьому суспільству. Бо об
щина підтримувала митця 
саме тому, що він був сут
тєвою її частиною.

В результаті поневолен
ня континенту загинуло 
чимало творів традиційної 
літератури минулого і це — 
важка трагедія африканців. 
Колонізація південної Аф
рики завдала великої шко
ди тамтешнім общинам, і 
тепер доводиться докладати 
великих зусиль, щоб відтво
рити картину минулих часів.

Так дуже стисло можна 
схарактеризувати африкан
ську традиційну літерату
ру. Коли ж прийшли коло
нізатори, то від місіонерів 
мова банту перейняла ла
тинський алфавіт, і африкан
ська література почала за
знавати впливу літератури 
європейської.

Цей вплив був чималий. 
Європа тривалий час була 
зразком у всіх сферах ду
ховного життя, і африкан
ські письменники насліду
вали європейських класиків. 
Наприклад, Б. В. Віліказі 
писав вірші мовою зулу, на

слідуючи англійських поетів 
Байрона, Вордсворта і Тен- 
нісона.

Занепад соціального й по
літичного життя африкан
ських народностей під гні
том колонізаторів викликав 
і занепад традиційної літе
ратури. Хоч вона й продов
жувала існувати, але втра
тила своє колишнє значення. 
Але натомість з ’явилися 
визначні письменники в но
вій, писаній африканській 
літературі.

Африканські письменники 
часто беруть сюжети своїх 
творів з історії своїх наро
дів, романтизуючи її. В та
кому ключі написано твір 
Мофоло «Шака», твори Дло- 
мо, Дінгейна, Мпанде і Гіт- 
вейо. Останній, на жаль, ви
користовував для своїх тво
рів історичні версії колоні
заторів, тому його твори ан
тиісторичні. Мімбезі написав 
роман «Дитино, моя дитино», 
найкращий твір в зулуській 
літературі, що зображає аф
риканське життя від патріар
хального укладу аж до ка
піталізму, який приніс стіль
ки зла африканцям.

Треба також згадати чудо
вий переклад на мову тсва
на творів Шекспіра, здійсне
ний Соломоном Плаатьє, що 
був першим секретарем Аф
риканського національного 
конгресу. Цим перекладом 
Плаатьє довів величезні 
можливості рідної мови.

На початку нашого століт
тя перший президент Афри
канського національного 
конгресу Дюб заснував ви
давництво «Іланга лейз ней- 
тел прес». В Кейптауні ви
никли й інші видавництва, 
що друкували твори афри
канськими мовами. 1913 ро
ку білі колонізатори різко

обмежили діяльність цих за
кладів. Закон 1914 року про 
«порушення громадського 
спокою» забороняв друкува
ти матеріали, що «підбурю
ють до громадського на
сильства», а антикомуністич
ні закони 1950 і наступних 
років забороняли публікацію 
«комуністичних» творів у 
Південно-Африка н с ь к і й 
Республіці. Таким чином, 
будь-який твір, що критикує 
несправедливість білих, ко
лонізатори можуть заборо
нити як «незаконний».

І все ж, незважаючи на 
утиски, в африканській літе
ратурі живе дух протесту. 
Сьогодні тисячі творів ле
жать недруковані: письмен
ники відмовляються кори
тись вимогам жорстокого ре
жиму та його цензури.

Чимало південноафрикан
ських письменників пишуть 
англійською мовою. Олів 
Шрайнер в «Житті на фер
мі», Уїльям Пломер у рома
ні «Палтус» викривають ко
лонізаторів. Трохи пізніше 
виступили такі письменники 
як Елен Пейтон («Плач, рід
на країно»), Гаррі Блум 
(«Епізод у Трансваалі»), 
Дан Якобсон, Недін Горді- 
мер, Філіс Ельтман.

Вагомий внесок до загаль
ного південноафриканського 
письменства зробили такі 
представники кольорових як 
Пітер Абрагамс, Річард Рів 
та інші.

Південноафриканська лі
тература — це жива історія 
і перемог, і поразок народу. 
Впливаючи на наші думи й 
почуття, вона виконує благо
родну місію — об’єднує всі 
народи і нації у боротьбі за 
свободу, щастя, за мирне 
життя на землі.
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звичайний ВСЕСВІТУ

Якісь дотепники сказали, що 
фармацевти кожні п'ять років ого
лошують всі попередні медика
менти шкідливими і пропонують 
нові, —  з тим, щоб через п'ять 
років їх теж спіткала доля попе
редників. При цьому вони посила
ються, наприклад, на критичне 
ставлення до пеніциліну й інших 
антибіотиків, які ще недавно вва
жалися мало не за панацею від 
усіх хвороб.

Дійсно, час приносить нові й н о  
ві лікувальні засоби, деякі просто 
треба замінювати, як наприклад, 
частину тих самих антибіотиків, до 
яких поволі почали призвичаюва
тися бактерії.

Ось що сталося з йодом, цими 
ще донедавна найпопулярнішим* 
ліками.

Йод як медичний засіб винай
шов близько 130 років тому фран
цузький фармацевт Бернар Кур- 
туа. Він мав фабрику по вироб
ництву селітри, сировиною для її 
виготовлення була сода, яку видо
бували з попелу морських водо
ростей. Якось випадково Куртуа 
залив міцною кислотою содовий 
луг. У повітря знялися густі випа
ри темно-фіалкового кольору, во
ни осіли на стінках посудини, ут
воривши блискучі кристалики. 
Куртуа намагався самотужки вста
новити, чи не мають ці кристалики 
якогось лікувального значення, а 
потім розповів про це знайомим 
хімікам. Деякий час над вивчен
ням властивостей винайденого 
препарату працювали такі світила, 
як Ампер, Деві й Гей-Люссак.

Речовина мала деякі цікаві влас
тивості —  наприклад, дуже легко 
переходила із стану твердого в 
газоподібний і навпаки, минаючи 
стан рідкий. Довгий час новий пре
парат називали літерою «X», це 
підкреслювало його таємничість.

Назва «йод» з'явилася значно 
пізніше, вона походить від грець
кого слова, яке означає «фіалко
вий». З'ясувалося далі, що йод 
належить до дуже рідкісних у 
природі елементів (посідає 68 міс
це), проте зустрічається скрізь, за 
винятком хіба гірської води. Гідро
біологи стверджують, що відносна 
родючість приморського грунту 
значною мірою пояснюється на
явністю йоду в морській воді.

Незабаром було відкрито його 
дезинфекційні властивості. Вста
новлено було також, що живий 
організм потребує певну кількість 
йоду, а нестача його, наприклад, у 
гірських місцевостях, призводить 
до падіння життєстійкості.

Було вжито заходів до того, 
щоб нейтралізувати отруйні влас
тивості йоду, а бактерії в людсь
кому організмі до його дії не зви
кали, і він залишався для них ни
щівним препаратом.

Чим же пояснюється, що нині 
йод начебто віджив свій вік? Спра
ва, звичайно, не в моді, а в t o m v , 

що думка фармакологів настирли
во працює над удосконаленням лі
ків. Учені розробили ряд препа
ратів, так само корисних як йод, 
але позбавлених негативних нас
лідків. Водночас провадилися дос
ліди в іншому напрямку —  фар
макологи прагнули домогтися пов
ної нейтралізації негативних влас
тивостей цього медикаменту.

Останнім часом мікстури, до 
складу яких входить йод, знову 
посіли своє місце на полицях ап
тек. Давній рятівник людини —  
йод —  ще покаже себе з найкра
щого боку.

НАТЯК? Ватажок бонн
ських ультра, міністр фінан
сів ФРН Франц Йозеф 
Штраус збирається вчитися 
керувати літаком. Одна із 
західнонімецьких газет вмі- і 
стила повідомлення про цю 
епохальну подію під заго- \ 
ловком «Штраус скоро по
летить!» Оскільки у ФРН 
точаться розмови про те, шо , 
Штраус, замішаний у різних 
зловживаннях і сумнівних і 
комерційних операціях, ри- і 
зикує втратити пост міні- 
стра фінансів, отой газетний 
заголовок був сприйнятий / 
як недвозначний натяк. '

;
ЩЕ ДЕСЯТЬ САНТИ- 

МЕТРІВ. Мода на одяг ти- ( 
і пу «міні» навіть викликає ( 

в АнгліТ зміни у податково
му законодавстві. Річ у то- 

і му, що спідниці не довші 
за 60 сантиметрів вважали
ся тут дитячими і не під- 

і лягали торговельному опо
даткуванню. Тому й кошту- 

{ вали вони значно дешевше. / 
/ 3 1 листопада 1968 року в /

Англії набув сили новий за
кон, за яким дитячими 

1 спідничками вважаються ті, 
і довжина яких не переви- 
і щує 50 сантиметрів. Все ін

ше оподатковується у зви- 
) чайному порядку.

АВТОБІОГРАФІЯ АКТО
РА. Відомий актор амери- 
канського кіно Чарлз Бой- 
єр відсвяткував своє семи- < 
десятиріччя. І коли репор
тери прийшли до нього бра
ти Інтерв’ю, ВІН розповів: 
«Мій життєвий шлях можна j 
описати п’ятьма реченнями \ 
Що являє собою Чарлз ( 
Бойєр? Ми мусимо запро- ( 
сити Бойєра, бо інакше не- / 
ма рації знімати фільм / 
Нам потрібен актор тип> ) 
Чарлза Бойєра, але трохи ) 
молодший за нього. Ми мо- \ 
жемо дати Бойєру лише ( 
другорядну роль. А хто це ( 
такий Чарлз Бойєр?» (
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Продається
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ГАРМАТАЗАКОН Є ЗАКОН! Вдо
ва італійського «дуче», синь
йора Ракеле Муссоліні, ді
стала від уряду Італії до
вічну пенсію в розмірі 350 
тисяч лір на місяць. Вер
ховний суд країни, прису
джуючи їй цю пенсію, по
силався на закон, виданий 
ще 1895 року. За цим зако
ном право на пенсію мають 
вдови тих державних служ
бовців, що прослужили не 
менше як 20 років. «Синь
йора ІУІуссоліні, — пояснив 
секретар суду, — не може 
становити винятку».

ЗЛІСНИЙ НАКЛЕП. «У 
нашому місті немає житло
вої проблеми», — твердить 
бургомістр Тріоні (Італія). 
«Хто може довести, що у 
Тріоні не вистачає квар
тир? — обурюється мер. — 
Це наклеп, який злісно роз
повсюджують ті, хто не має 
де жити!»

ГОСПОДЬ-БОГ І РЕ
ВАНШИСТИ. Баварська 
церковна газетка «Кірхліхе 
нахріхтен» твердить, що 
«розширення райху» (так 
вона іменує загарбання Гіт- 
лером територій ряду євро
пейських країн) було 
«справою божою». Отже, на 
думку газети, «відновлення 
справедливості» (так імену
ються реваншистські вимоги 
Бонна) є справою не стіль
ки політичною, скільки бо
жою...

РЕКЛАМА АТАКУЄ. Но
вий засіб реклами опанова
но в різних містах Сполу
чених Штатів. Кондуктори 
автобусів І машиністи мі
ських залізниць, називаючи 
в мікрофон зупинки, супро
воджують це короткими ре
кламними оголошеннями. А 
в Лос-Анджелесі навіть му
зичні автомати, встановлені 
в парках та інших місцях, 
перш ніж програти пла
стинку, виголошують різні 
рекламні заклики.

«Це чудовий пістолет. Він уже 
вбив двох наших президентів —  
Авраама Лінкольна і Уїльяма Мак- 
Кінлі».

«Щ о подарувати на день народ
ження? Пропонуємо наш легкий 
напівавтоматичний карабін».

«Тільки 99 доларів і 50 центів! 
Протитанковий карабін. Калібр 
20 мм. Ідеальний для полювання 
на оленя і ведмедя, а також для 
стрільби з далекої дистанції по 
автомобілях і навіть по танках, 
якщо ти на них надибаєш».

Такі оголошення мало не що
дня друкуються в американській 
пресі. їх наводить у великій стат
ті, що висвітлює проблеми вільно
го продажу вогнепальної зброї в 
США, журнал «Тайм». Майже одно
часно інший популярний амери
канський тижневик «Ньюсуїк» при
святив свою обкладинку і передо
ву статтю цій самій темі.

Дані, наведені в обох журналах, 
приголомшують. Виявляється, що 
в приватній власності громадян 
Сполучених Штатів є, як твердить 
преса, від 50 до 200 мільйонів 
одиниць різної вогнепальної 
зброї, починаючи від пістолетів і 
кінчаючи кулеметами. Вже самі ці 
цифри «від 50 до 200 мільйонів» 
красномовно свідчать про те, що 
ніякого контролю з боку держави 
не запроваджено.

Останні расові заворушення в 
С Ш А  набагато збільшили купівлю 
зброї по обидва боки барикад. За 
заявою одного з негритянських 
керівників, в Лос-Анджелесі біль

ше зброї, ніж у Сайгон!: щонай
менше 3 мільйони пістолетів, 
гвинтівок, автоматів та ін. У шта
ті Массачусетс 1100 торговців 
продають щороку стільки зброї, 
що її вистачило б для озброєння 
50-тисячного війська.

М ер міста Детройта, запеклий 
расист Дірборн, закликав жите
лів: «Беріться до зброї, вчіться 
стріляти й цілитися так, щоб вби
вати». В цьому місті 500 хатніх 
господарок відвідують курси 
стрільби з пістолета.

У двох молодих жителів Калі
форнії вдома знайдено справжній 
арсенал, де зберігалися тонни 
зброї й боєприпасів, у тому чис
лі 37-міліметрова гармата.

З початку нашого століття в 
С Ш А  було вбито з вогнепальної 
зброї близько 800 тисяч чоловік, 
за той самий час втрати амери
канців у всіх війнах становлять 630 
тисяч. У 1967 році в С Ш А  від вог
непальної зброї загинуло 20 тисяч 
чоловік, в тому числі 7 тисяч бу
ло вбито, 3 тисячі стали жертва
ми нещасних випадків, 10 тисяч 
самі наклали на себе руки. В то
му ж році за різних обставин бу
ло поранено 100 тисяч чоловік.

У Сполучених Штатах без будь- 
яких труднощів зброю можуть 
придбати й божевільні, й явні 
злочинці, ба навіть діти. В Чікаго то
рік затримано 1239 дітей з вог
непальною зброєю в руках— най
меншому було 8 років. У Оклахо- 
мі два брати вбили 49-річного 
крамаря. Старшому з тих братів-

Обкладинки журналів «Тайм» І «Ньюсуїк», де вмі
щені сенсаційні матеріали про розмах приватної 
торгівлі зброєю в США.
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6 американській прес! вміщено 
ці фото колекції зброї, з якої 
було вбито президентів Сполу
чених Штатів — Лінкольна 
(квітень 1865 р.), Гарфільда (ли
пень 1881 р.), Мак-Кінлі (ве
ресень 1901 р.) і Дж. Кеннеді 
(листопад 1963 р.), а також бор
ця за права негрів Мартіна Лю
тера Кінга (квітень 1968 р.) і 
сенатора Р. Кеннеді (червень 
1968 р.).

убивць 12 років, молодшому —  
10. У штаті Колорадо Роберт Де- 
лані їхав з двома синами на мото
циклі. Раптом пролунали два по
стріли. Обидва хлопчики впали 
мертвими. Виявляється, якийсь 
мисливець прийняв хлопців за... 
лосів. У Детройті господар одно
го будинку, почувши на сходах 
кроки й побачивши, як поволі від
чиняються двері його спальні,

схопив пістолет і почав стріляти. 
Жертвою стала його трирічна 
дочка.

У штатах С Ш А  існує безліч, 
щось близько 120 тисяч, різних за
конів, які регулюють і обмежу
ють продаж і зберігання зброї. 
Але це лише на папері, на прак
тиці —  за винятком кількох шта
тів —  у С Ш А  можна купити рево
львер без будь-якої реєстрації 
його, зброю можна навіть замо
вити поштою.

Є  лише два федеральні чи за
гальнодержавні закони —  обид
ва походять ще з 30-х років, коли 
в С Ш А  точилася боротьба із все
владними гангстерськими банда
ми. Перший накладає податок на 
міжштатну торгівлю автоматични
ми пістолетами й карабінами з 
обрізаним стволом. Другий —  за
бороняє висилати зброю злочин
цям і... втікачам з в'язниць. На 
практиці й ці мінімальні обмежен
ня не застосовуються.

Проти будь-яких обмежень тор
гівлі зброєю в С Ш А  виступає про
тягом ЗО років американська ма
фія фабрикантів і продавців зброї 
та боєприпасів. Виразником їх ін
тересів є організація НРА— «О б '
єднання власників зброї», що на
лічує близько мільйона членів.

НРА має добре організований 
апарат пропаганди. О б ’єднання 
посилається на давні традиції са
мооборони, що, мовляв, склалися 
в американському суспільстві ще 
за часів завоювання Дикого За
ходу, коли будь-яка суперечка 
розв’язувалася шляхом «особисто
го встановлення справедливості», 
або, просто кажучи, кулею. Як 
остаточний аргумент НРА висуває 
тезу про уявну небезпеку «обме
ження громадянських і конститу
ційних прав» або «роззброєння 
суспільства» перед злочинцями 
(наче в кожній цивілізованій дер
жаві цим не займається поліція). 
Зрештою НРА спекулює й на кри
вавих расових заворушеннях. У 
С Ш А  знайшлися вже й такі, що 
твердять, нібито закон про обме
ження торгівлі й реєстрацію зброї 
інспірують комуністи, з метою... 
захопити владу в СШ А.

Останні відомості із Сполучених 
Штатів свідчать про те, що вбив
ство сенатора Роберта Кеннеді —  
після вбивства Мартіна Лютера 
Кінга і президента Джона Кенне
ді —  викликало шок, який призвів 
до певної зміни громадської 
думки. До конгресу С Ш А  надхо
дять тисячі листів з вимогою 
впровадження ефективних обме
жень торгівлі зброєю. Деякі сена
тори й конгресмени, які ще не
давно виступали як опозиціонери 
в цьому питанні, теж змінили свої 
погляди.

Та чи приведе все це до яки
хось рішучих заходів уряду СШ А ? 
Адже культ сили й вбивства гли
боко охопив усі сторони громад
ського життя в Сполучених Шта
тах.

ВСЕСВІТУ

СЕРЦЯ Й ПРИБУТКИ. 
Доктор Лоуренс Гайнкль з 
Корнельського університету 
(США) надрукував дослі
дження, в якому твердить, 
що захворювання серця 
трапляються частіше у лю
дей більш забезпечених. Він 
навіть вивів формулу, яка, 
мовляв, є типовою для Спо
лучених Штатів: ймовір
ність захворювання людини 
на інфаркт та інші хвороби 
серця збільшується прямо 
пропорціонально збільшен
ню прибутків цієї людини.

А от доктор Фрімен з 
Каліфорнійського універси
тету дотримується проти
лежної думки. Обстеживши 
персонал правління одного 
великого концерну, він 
встановив, що найменше 
хворіють на серце члени 
правління і керівники відді
лів, значно більше — рядо
ві службовці. Доктор Фрі
мен твердить, що формулу 
Лоуренса Гайнкля слід 
застосовувати... навпаки!

РЕКЛАМНІ КОРОВИ. 
Один торговець автомобіля
ми в Голландії винайшов 
новий засіб реклами. На 
корів, що пасуться поблизу 
автостради, він одяг сороч
ки з рекламними оголошен
нями. Успіх був повний; 
всі, хто проїжджав мимо, 
зупинялися й читали ого
лошення.

ЕПОХА ЛИСИХ. «Через 
сто років, —' провіщає аме
риканський фахівець з цьо
го питання містер Леслі 
Ілот, — три чверті всіх лю
дей на нашій планеті бу
дуть лисі. Вже тепер це за
грожує кожним вісьмом з 
десяти хлопців, кожним 
двом з п’яти дівчат».

На думку Леслі І лота, 
до цього спричиняється те, 
що, мовляв, у наш час лю
ди занадто багато думають, 
занадто вже сушать собі 
голови різними проблемами. 
Сам містер Ілот, незважаю
чи на свої 80 років, має гу
сту чуприну...
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Ім’я Агатангела Крим
ського, ще недавно майже 
забутого великого вченого- 
сходознавця і цікавого укра
їнського письменника, сьо
годні набуває дедалі біль
шої популярності, стає по 
праву поряд з іменами тих, 
хто своєю творчістю і под
вижницьким трудом вписали 
славні сторінки в історію 
нашого народу. І не тільки 
незвичайна доля письменни
ка і вченого та його багато
гранний талант привертають 
до себе увагу людей, роб
лять його яскравою постат
тю в історії української 
культури. У ці дні, коли на 
наших очах під натиском 
прогресивних сил падають 
останні цитаделі колоніаліз
му і на світову арену ви
йшов цілий ряд колись при
гнічених і безправних наро
дів Азії і Африки, значно 
посилився інтерес до куль
турних набутків цих наро
дів, до їх минулого, мисте
цтва, літератури. Неоцінен
ний внесок у справу озна
йомлення нашого народу з 
історичним минулим і бага

товіковою літературною 
спадщиною народів Близь
кого і Середнього Сходу бу
ло зроблено якраз Агатанге- 
лом Юхимовичем Крим
ським (1871—1942). Те, що 
зробив учений і поет своєю 
невтомною працею, у наші 
дні підіймається до рівня 
символу, символу дружби 
укр аїнського р а д янського
народу з народами Сходу.

Тож не дивно, що за ос
танні кілька років, опріч де
яких статей, вийшли три кни
ги, присвячені творчості 
Аг. Кримського. Найновіша 
з них — це збірка його пое
зій, що побачила світ у серії 
«Бібліотека поета». Появу 
цієї книги слід вітати вже 
тому, що це перша за більш 
як сорок років найповніша 
збірка поетичних творів Ага
тангела Кримського. Випу
щені в 1965 році його «Ви
брані твори» вже давно ро
зійшлися, і, опублікувавши 
томик «Поезій» Кримського, 
видавництво «Р а дянський
письменник» зробило справ
ді цінний подарунок люби
телям поетичного слова.

.Спроба представити у зга
даних «Вибраних творах» 
всю різнобічність таланту 
Аг. Кримського, його дійсно 
велетенський внесок у нау
ку і літературу, як уже ми 
принагідно відзначали, фак
тично своєї мети не досягла, 
хоча б тому, що зробити це 
в одному томі практично не- 
можливо; Перевагою роз
глядуваної книжки є те, що 
вона цілком присвячена до
робкові Аг. Кримського, як 
оригінального поета і пере
кладача світової, головним 
чином східної, поезії. (Через 
свій надто великий обсяг не 
увійшли, до книги тільки пе
реклад поеми Г. Гейне «Віц- 
лі-Пуцлі» та переклад усіх 
уривків із «Шах-наме» Фір- 
доусі, решта ж віршів з йо
го збірок «Пальмове' гілля» 
знайшли місце в цьому ви
данні).

Добре зробив упорядник 
книги О. Бабишкін, що не 
порушив у ній принципу по
дачі матеріалу, встановлено
го свого часу самим авто
ром. Одна за одною йдуть 
три частини «Пальмового 
гілля», зберігаючи свою 
внутрішню композицію. Сам 
Кримський надавав велико
го значення архітектоніці 
книг своїх поезій і групував 
вірші у цикли не за фор
мальними ознаками, а за 
внутрішньою, ідейною близь
кістю. Можна цілком пого
дитися з О. Бабишкіним, 
коли він пише у вступній 
статті: «Оригінальна й пере
кладна поезія в творчому 
доробку Аг. Кримського ста
новить нерозривне ціле». До 
складених поетом циклів чи 
«віночків» входять і його 
власні вірші і переклади з 
різних авторів, східних: і за
хідних, але їх об’єднує од
наковий настрій, спільна 
думка, що і робить їх одним 
гармонійним і завершеним 
цілим. Цикли такого роду є 
своєрідним і цікавим яви
щем в історії української 
поезії й заслуговують на 
увагу дослідників.

Найбільше перекладав
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Аг. Кримський перську пое
зію. Багата літературна 
спадщина персів і таджиків 
знайшла в його особі ревно
го дослідника і працьовито
го перекладача.

Із самих перекладів 
Аг. Кримського з перської 
поезії можна скласти окре
му книжку, справжню анто
логію. Серед перекладеного 
ним бачимо і твори ранніх 
поетів Абу-Селіка Гортані. 
Абуль-Хасана Шегіда Бал- 
хі, Дакикі та ін., і ряд лі
ричних віршів Рудакі, і пое
зії пізніших авторів. Вели
чезну епопею Фірдоусі 
«Шах-наме» він переклав 
дуже близькими до оригіна
лу віршами й частково пере
казав прозою за десять ро
ків до появи її першого, 
зробленого безпосередньо з 
перської, перекладу на ро
сійську мову. Доніс він до 
українських читачів і твори 
таких великих фарсімовних 
поетів, як Омар Хайям, Саа- 
ді, Хафіз, Джамі та Румї. 
Особливу увагу приділяв 
він Хафізу. Йому Крим
ський присвятив грунтовну 
науково-популярну роботу, 
яка в прижиттєвому видан
ні «Пальмового гілля» пере
дувала добірці газелей цьо
го шіразького співця. Робо
та ця дістала високу оцінку 
спеціалістів з історії пер
ської і таджицької літера
тури.

В розглядуваній книзі чи
тач зможе пройти всі «шість 
століть слави», як назвав 
класичну епоху фарсімовної 
літератури радянський дос
лідник М. Занд. І за все це 
належить дякувати Агатан- 
гелу Кримському, бо й досі 
багато його перекладів за
лишаються єдиними в укра
їнській літературі. Попри 
всі їх вади, особливо мовні, 
вони точні і правдиво доно
сять до нас спів фоліантів, 
написаних великими поета
ми Сходу.

Чимало перекладів зро
бив Аг. Кримський і з араб
ської поезії на російську мо
ву. Вони були надруковані в

двох його відомих посібни
ках: «Арабская поэзия в
очерках и образцах» і 
«Арабская литература в 
очерках и образцах». Деякі 
ж арабські вірші побачили 
світ українською мовою. Во
ни публікувалися і в періо
дичних виданнях і ввійшли 
до збірки «Пальмове гілля».

Пильну увагу Аг. Крим
ського привертали тюркські 
народи, їхні мови та літера
тури. Він перекладав і кла
сика турецької літератури 
Мігрі-хатун (до речі, в при
мітках її ім’я написане не
вірно), і сучасного поета Ха- 
ліда Зію. Та особливо слід 
відзначити його інтерес до 
турецького фольклору: йо
му належить чимало пере
співів перлин турецької на
родної творчості. Любов до 
рідного фольклору перенес
лася і на фольклор інших 
народів. Арабська й туре
цька пісенна творчість орга
нічно вплітаються в його 
власні цикли віршів, надаю
чи їм своєрідної ліричності.

З європейських поетів 
найбільшим улюбленцем 
Аг. Кримського був Генріх 
Гейне. Він створив цілий 
цикл із перекладів творів 
цього поета, переклав і його 
велику поему «Віцлі-Пуцлі». 
Працював він над творчістю 
античних та інших європей
ських авторів.

Дещо про вступну статтю, 
яка належить перу О. Ба- 
бишкіна, дослідника поезії 
Агатангела Кримського. У 
ній намальований правди
вий портрет славного вчено- 
го-патріота, людини великої 
ерудиції й ніжного та чуло
го серця. Автор описує 
шлях, пройдений Аг. Крим
ським, показує його видат
ну роль у розвитку рідного 
письменства і науки, під
креслюючи заслугу великого 
Каменяра, який підтримав і 
направив на вірну путь мо
лодого Кримського.

Добре, що упорядник, 
складаючи примітки до кни
ги, щедро використав ко
ментарі самого Кримського

Хоча він і зазначає, що «з 
поваги до неймовірно вели
кої мовної ерудиції поета» в 
написанні імен та країн за
лишається написання Крим
ського, та цього не вийшло, 
бо Кримський вживав спе
ціальну літеру для переда
чі твердого «к» ,* а в кни
зі цей звук став українським 
«г». На нашу думку, в при
мітках потрібно було поряд 
з авторовим дати сучасне 
написання всіх імен, а та
кож початкові рядки оригі
налу перекладених творів у 
науковій транскрипції, які 
Кримський у всіх виданнях 
своїх книг наводив у вигля
ді епіграфів. Це значно під
вищило б науковий рівень 
видання, бо епіграфи дава
ли можливість відшукати 
оригінали перекладених вір
шів чи уривків у спеціаль
них публікаціях.

Радісна подія — вихід у 
світ творів поета Агатангела 
Кримського — неминуче на
гадує нам про те, що борг 
цій людині ми віддали ще 
несповна. На жаль, велетен
ська наукова спадщина схо
дознавця світового масшта
бу залишається недоступ
ною ні науковцям, ні сту
дентству, ані найширшому 
загалу нашої країни. Й 
справді, його великі й малі 
наукові праці виходили ба
гато років тому невеликими 
накладами і тому давно ста
ли бібліографічними рари
тетами, хоча ці праці, дос
лідницькі і популяризатор
ські, з історії перської, араб
ської та турецької літера
тур, з семітології, з ісламіс
ти™—і сьогодні знайшли б 
вдячного читача. Ще майже 
не вивчено архів Кримсько
го, але відомо, що у ньому є 
чимало досі не опублікова
них робіт і серед них велика 
синтетична праця — історія 
арабської літератури нового 
часу. Такої книги ще не на
писано в світовій арабісти
ці, і значення її величезне.

Наближається січень 1971 
року, коли ми відзначати
мемо 100-річчя з дня народ
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ження академіка А. Ю. 
Кримського, людини, яка 
зробила так багато для роз
будови української радян
ської науки і чиє ім’я нероз
ривно зв’язане з історією 
Академії наук Української 
РСР. Сподіваємось, що Ака
демія наук, в рамках якої 
створено комісію по спад
щині академіка А. Ю. Крим
ського, вживе найефективні
ших заходів для гідного 
відзначення цього ювілею.

Бурхливий розвиток різ
ного роду зв’язків Радян
ського Союзу з країнами 
Сходу, дедалі зростаюча 
роль народів Азії і Африки 
на світовій арені все рішучі
ше ставлять на порядок ден
ний нашого суспільного 
життя проблему поширення 
і поглиблення наших знань 
про ці народи, про вивчення 
їх історії, культури, літера
тури.

Ми повинні зробити свій 
вагомий внесок у справу пе
реборення насаджуваного 
колишніми і новітніми коло
нізаторами «європеоцентриз- 
му» — погляду на народи 
Азії і Африки, як на неісто- 
ричні, нездатні творити 
свою власну культуру і ци
вілізацію без керівництва 
європейців. В боротьбі з цим 
явищем важлива роль нале
жить перекладачам та знав
цям східних літератур. Пе
рекладацька справа в нашій 
республіці міцніє й розви
вається, але головним чином 
у царині європейських літе
ратур та літератур братніх 
народів Радянського Союзу. 
Що ж до перекладів з мов 
зарубіжного Сходу, то тут 
ми ще не вийшли на рівний 
і твердий шлях.

В зв’язку з цим цілком 
слушною є думка, висловле
на в колективному листі дія
чів науки і культури, опуб

лікованому в «Літературній 
Україні» 16 квітня 1968 ро
ку, про необхідність органі
зації на Україні при Акаде
мії наук УРСР наукової 
установи, яка стала б цент
ром науково-дослідної робо
ти і підготовки кадрів ви
щої кваліфікації в галузі 
сходознавства. Причому, на 
нашу думку, проблеми, роз
роблювані в цій установі, 
могли б торкатись як зару
біжних країн Сходу, так і 
братніх народів, що населя
ють східні і південні райони 
Радянського Союзу.

Сходознавство допомогло 
б більш глибокому та все
бічному вивченню історії 
української мови й етногра
фії. Історія нашого народу 
від сивої давнини тісно по
в’язана з історією народів 
Азії. Сучасний рівень науки 
вимагає, щоб при розробці 
проблем історії України 
бралося до уваги також і 
минуле сусідніх народів, ви
користовувались джерела, 
писані їх мовами. Цікаво, а 
разом з тим і якось прикро 
читати, що, наприклад, в 
Угорщині вивчають матеріа
ли, які стосуються Хотин
ської війни, а в Польщі під
готовлено розвідку «Туре
цький проект знищення дні
провських порогів і завою
вання України». Логічно бу
ло б, щоб у таких дослід
женнях перед вели україн
ські вчені.

А колись у нас були і доб
рі традиції сходознавства, і 
видатні імена. Про це крас
номовно свідчить дуже зміс
товна стаття нашого орієн
таліста Я. Полотнюка «Ще 
про науковий Орієнт», опуб
лікована в «Літературній 
Україні» 20 серпня 1968 р. 
ч Початки українського схо

дознавства ще не вивчені, як 
і не вивчена історія першого

вищого навчального закла
ду на Україні — Києво-Мо- 
гилянської академії та її 
зв’язки з православним Схо
дом. Не розкрита діяльність 
гебраїста С. Тодорського, 
ані участь А. Гончаренка у 
перекладі' Біблії на араб
ську мову. А чи багато зна
ємо ми про орієнталістів, 
що працювали колись у 
Львові й Одесі? Нещодавно 
ми дізналися про ефіопську 
граматику закарпатця Ми
хайла Лучкая. А скільки ще 
цікавого можна знайти в ар
хівах? Очима сходознавця 
треба подивитись на діяль
ність таких корифеїв нашої 
культури, як М. Драгоманов, 
І. Франко і Л. Українка. 
Для них-бо Орієнт був бли
зький. Ми можемо також 
тільки пишатися тим, що та
кі видатні дослідники наро
дів Азії й Африки як Мик
лухо-Маклай, Є. Ковалев- 
ський, Пашино, Гринєвич 
були наші земляки.

Бурхливо розвивалось ук
раїнське радянське сходо
знавство до початку Вели
кої Вітчизняної війни. 
Яскравою сторінкою у його 
історії була діяльність Все
української наукової асоціа
ції сходознавства. В після
воєнні роки у нашій респуб
ліці сходознавство почало 
занепадати. Не занепало во
но зовсім завдяки тому, що 
в досить несприятливих умо
вах його вогник підтримува
ли окремі ентузіасти, такі 
як проф. А. П. Ковалів- 
ський та Т. Г. Кезма.

Ми глибоко переконані, 
що настав час відновляти 
традиції українського сходо
знавства, щоб слово Орієнту 
прийшло до нас, а наше сло
во, слово нових ідей знайш
ло дорогу до сердець наро
дів Сходу.

Ю. КОЧУБЕЙ
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Серед тисяч різноманітних проб
лем гігієни, які чекають ще сво
го розв’язання, проблема щурів 
є однією з найважливіших і най
серйозніших. Наведемо кілька 
промовистих цифр: за чотири роки 
(1348— 1352) в Європі вмерло від 
чуми, яку поширювали щури, —  
сорок мільйонів чоловік. Це трохи 
менше, ніж забрала друга світова 
війна. Щ ури з’їдають нині щ оро
ку близько 35 мільйонів тонн зер
на. Цього вистачило б, щоб прого
дувати 200 мільйонів чоловік. Щ у
ри розносять бактерії 35 різних 
хвороб (крім згаданої чуми). Ми
нулого року в світі зареєстровано 
1300 випадків захворювання на 
чуму —  цифра не така й велика, 
але не слід забувати, що епідемія 
може поширюватися з величез
ною швидкістю, якщо не вживати 
відповідних запобіжних заходів. 
Важко повірити, але в такій країні, 
як Індія, щурів по деяких штатах 
вважають за «священних тварин», 
їм ставлять пам'ятники й моли
товні доми!

Та що відсталі країни! Візьміть 
таку «зразкову» державу, як Спо
лучені Штати Америки. В самих 
лише негритянських гетто Нью- 
Йорка щороку щури загризають 
шість тисяч дітей. Колишній пре
зидент С Ш А  Джонсон змушений 
був у одній з своїх промов виз
нати, що «щуряча небезпека» іс
нує не лише в негритянських квар
талах, а й у районах, де мешкає 
білошкіра біднота. Він визнав це 
за «національну ганьбу». На ост
рові Тайвані чанкайшистські власті 
провели нещодавно масову кам
панію по знищенню цих небез
печних гризунів. Та минуло менше 
року, і їх розвелося на острові 
куди більше, ніж чанкайшистів.

Не так давно на Заході бу
ло широко розрекламовано но
ву протищурячу отруту. Дійсно, 
якийсь час спершу вона діяла доб
ре. Та незабаром шкідники при
звичаїлися до неї, і отрута стала 
для них цілком безпечною.

Боротьба зі щурами має свою

довгу історію* Щ е в давньому 
Єгипті дресирували спеціальних 
котів-щуроловів, які винищували 
цих небезпечних і огидних шкід
ників. У середні віки існувала про
фесія щуроловів —  людей, які 
воювали проти шкідників не лише 
різними механічними засобами й 
отрутою, а й усілякими магічними 
методами. Збереглася легенда 
про щуролова з німецького міста 
Гамельна над річкою Везер, який 
за велику грошову винагороду 
взявся вивести всіх щурів, награю
чи на чарівній флейті, і втопити їх 
у водах річки. Пропозицію  щу
ролова було прийнято, і він з чес
тю виконав свою обіцянку. Та ко
ли йому не сплатили обіцяних гро
шей, він знову заграв на своїй 
флейті й на цей раз вже вивів з 
міста всіх дітей...

Навіть і нині в Англії існує 
близько 2 тисяч чоловік, які обра
ли собі за постійну професію ни
щення щурів. Вони мають офіцій
ний державний титул «родент опе- 
рейторз» (нищитель гризунів). 
Один з них, Стейн Вудхауз, нещо
давно обраний навіть почесним 
бургомістром кафедрального анг
лійського міста Лінкольн.

Під час весняних заворушень 
1968 року в Латинському кварта
лі Парижа і особливо в дні, коли 
страйкарі перестали вивозити з 
паризьких вулиць покидьки —  щу
ри стали справжніми хазяями міс
та, окупували приміщення само
го Паризького університету, з 
якого їх потім дуже важко було 
вижити. Щ ури нищать залізничні 
шпали, гризуть електричні прово
ди й телеграфні кабелі, особливо 
в Африці й Південній Америці, 
де боротьба з ними провадиться 
вкрай незадовільно. На світі існує 
570 видів цих небезпечних гри
зунів.

Боротьбу із шкідниками нама
гається тепер провадити спеціаль
на Всесвітня Організація охорони 
здоров’я, яка діє в системі ООН, 
! слід сподіватися, що поступово 
їх буде остаточно винищено.

ш ш т с т л

ВСЕСВІТУ

ЗІПСОВАНА ЦЕРЕМО
НІЯ. Мер і багато інших 

і поважних персон міста Сен- 
/ Назер у Франції прибули 
( на урочисту церемонію за

кладки нової верфі. Був і 
оркестр, і оператори кіно- 

\ хроніки, й представники те- 
1 лебачення зі своїми каме- 
і рами. Та церемонія не від

булася: злодії викрали той 
самий камінь, який мер мав 
покласти у фундамент но- 

і вої верфі.

НЕ ТА ОБ'ЯВА. Учасники 
і чергової сесії Всесвітнього 

тютюнового конгресу (е та- 
1 ка організація тютюнових 
і промисловців і оптовиків) 
і хотіли залишити надане для

І цієї сесії приміщення Ко
ролівського інституту наук у 
Амстердамі. Річ у тому, що 
скрізь у цьому будинку бу-

Іли розвішані суворі попе
редження «Курити заборо
нено». Довелося швиденько 
познімати об’яви.

СЦЕНІЧНА ПРАВДА. У
Парагваї з ’явилися в обігу 
фальшиві гроші. Поліція 
марно розшукувала фаль
шивомонетників. Кінець кін- 

1 цем виявилося, що гроші 
і друкувалися прилюдно, на 
/ сцені драматичного театру, 
/ під час вистави «Арештант».

Режисер пояснив поліції: 
і «Щоб сцена справляла вра- 
1 ження на глядачів, ми по

винні були справді щось 
і друкувати».

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОДНО
ФАМІЛЬНИК. Одне з най- 

1 більших наукових видав
ництв у ФРН «Юліус 

> Шпрінгер», засноване ще 
і 150 років тому, широко по- 
, відомляє, що воно не має 
1 нічого спільного з фірмою 
і західнонімецького газетного 
і «короля» Акселя Цезаря 

Шпрінгера. Представник ви- 
• давництва пояснив, що коли 
\ б його фірму почали плута- 
1 ти з фірмою реакціонера 
( Акселя Шпрінгера, це мог- 
/ ло б зашкодити репутації 
/ видавництва.
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Перед вами неандерталець. Він прибув до печери 
просто з паризького бульвару,

Досі життя наших печер
них предків відтворювалося 
на екрані переважно «ху
дожніми» методами Голлі
вуду. Така собі печерна Єва 
з манікюром і перманен
том від’їжджала після ти
сячі пригод, разом із своїм 
щасливим нареченим у сві- 
жовипрасуваній бізонячій 
шкурі, верхи на мамуті чи 
навіть на іхтіозаврі у ве
сільну подорож. Зроблене з 
нейлону опудало, начинене 
всілякими електронними 
приладами, слухняно пере
сувало ноги, підкоряючись 
команді техніка, який, не
мов той Йона Вочревісу- 
щий, сидів під час зйомок в 
його' штучному череві. Зви
чайно, якби наші предки
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подивилися такі фільми, во
ни були б украй здивовані, 
і якби ми, сучасники, зна
лися на неандертальській 
мові, то зрозуміли б, що 
вони ніяк не можуть збаг
нути, коли відбувається дія 
і хто в ній бере участь.

На зміну голлівудській 
липі, яка час від часу вила
зила на екрани, щоб «пе
черною тематикою» зароби
ти продюсерові нові тисячі 
доларів, прийшов час для 
створення фільму, який по
каже життя наших далеких 
предків більш-менш прав
диво — звичайно, в тій мірі, 
в якій це дозволяють дослі
дження учених-археологів.

Професор Паризького 
універси т е т у ,  д и р е к т о р  
французького Центру доіс
торичної документації Ле- 
руа-Гуран і його співпра

цівник Пер Урс заповзяли
ся відтворити на екрані 
більш-менш вірогідну кар
тину з життя наших печер
них предків. На відміну від 
звичайних документалістів, 
які показують у своїх філь
мах розкопки, наскельні ма
люнки, кістки неандерталь
ської або кроманьйонської 
людини, рештки печерного 
побуту, вони — Леруа-Гу
ран і Пер Урс— мають на
мір показати на екрані й 
саму первісну людину, як
що не в оригіналі, то, при
наймні, в копії. Для цього 
автори фільму довгий час 
шукали натурщиків, які 
мали б приблизно такий 
самий вигляд і зріст, які 
були в нашого предка.

— Неандертальська лю
дина,—сказав журналістам 
професор Леруа-Гуран, —

Процесор Леруа-Гуран і Пер Урс знайшли нові кістки 
мамута.

Кроманьйонець перевіряє, чи в 
порядку його «бола». прообраз 
тієї зброї, яку й досі вживають 
південноамериканські гаучо.

Первісна людина розбиває кре
менем кістку.

Обпалене вістря спису стає 
міцнішим.

мала зріст від 150 до 160 
сантиметрів і ходила на зі
гнутих ногах, нахилившися 
вперед, немов хотіла злити
ся з землею, яка її поро
дила.

Авторам фільму пощасти
ло підібрати кількох натур
щиків, які зовні відповіда
ють цьому, намальованому
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Підготовка до зйомок коло виходу з пёЧери.

професором, портрету. Один 
з них — колишній цирковий 
акробат, маленький на 
зріст, з великою головою, 
сильно розвиненими над
брівними дугами й мускула
турою, з якою рахувався б 
і справжній неандерталець. 
Решта персонажів — у філь
мі має бути показана чис
ленна родина печерних лю
дей — була підібрана на 
вулицях Парижа. Це чоло
віки, жінки й діти теж з 
різко виявленими атавістич
ними рисами.

Професор Леруа розпові
дає про первісних людей, 
яких він має намір відтво
рити на екрані:

— Неандертальська лю
дина не ставила собі ніякої 
мети, ні до чого не прагну
ла, крім того, щоб продов
жити існування своє і свого 
роду. А для цього їй треба 
було лише здобувати собі 
харчування. На виході з пе
чер, біля одного метра зав
вишки, вона відпочивала 
біля недоїдків, що залиша

лися після полювання. А 
проте за кілька десятків 
тисяч років неандертальська 
людина пройшла величез
ний шлях розвитку. Вивча
ючи перше тесане каміння, 
ми бачимо, що пізні неан
дертальці робили з уламків 
скель щось подібне до

Момент зйомок.

окремих блоків — доісто
ричні форми сучасних бе
тонних блоків, з яких ми 
споруджуємо будинки.

Минуло із сотню тисяч 
років, і на зміну неандер
тальцям прийшла кромань
йонська людина (обидві 
назви, як відомо, походять 
від місцевостей, де знайде
но рештки доісторичних лю
дей). Вона не лише краще 
організувала, а навіть і 
прикрашала своє житло. 
Підлога в печері, з вогни
щем посередині, була вже 
вимощена камінними пли
тами і вкрита шкурами. 
Вхід до печери вона пере
городжувала чимось на зра
зок примітивної брами, за
хищаючи себе й свою роди
ну чи своє плем’я від на
паду хижих звірів — пе
черного лева, ведмедів, гієн. 
Згодом первісна людина 
виходить з печери й будує 
просто неба якусь подобу 
майбутнього будинку. Улам
ки кременю, якими кромань
йонська людина надавала 
своїм знаряддям потрібної 
форми, вже починають на-
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Кроманьйонська людина була 
І мисливцем, і рибалкою.

Нічне полювання.

гадувати справжнє лезо, 
так само як вигострені кіст
ки стають праформою гол
ки. Ми спробуємо, звичай
но, відтворити історію ви
найдення ножа або голки, 
але заздалегідь усвідомлю
ємо, що це буде тільки блі
де відтворення справжнього 
чуда, яке вже тоді створив 
розум нашого далекого пра
щура.

А зверніть увагу на вели
ку майстерність, з якою ви
конані наскельні малюнки 
кроманьйонців!—додає про
фесор Леруа. — Про це вже 
багато писалося, та щоразу, 
знаходячи нові малюнки, ці 
«гравюри на камені», за
хоплюєшся ними все біль
ше. Завдяки постійній тем
пературі й однаковому ба
рометричному тискові в 
печері, ці наскельні зобра
ження зберегли свою пер
вісну свіжість і виглядають 
так, немов їх тільки вчора 
вирізьбили на стінці.

Автори фільму сподіва
ються, що їм пощастить від
творити не лише зовнішні 
умови життя печерної лю
дини, а й більш-менш імо

вірно показати її побут, 
звички. Цьому мають допо
могти рештки печерного 
«устаткування», зробленого 
кроманьйонцями, малюнки, 
логічні припущення, на які 
авторів фільму наштовху
ють результати розкопок.

Частину зйомок^ буде про
ведено в тих самих печерах, 
де сто або п’ятдесят тисяч 
років тому жили наші пред
ки. Хіба що шкура на пле
чах сьогоднішнього «насе
лення» цих печер не буде 
знята з убитого доісторич
ного носорога, а зроблена 
із синтетичної шкіри. Зате 
кістки мамута, кам’яна 
зброя, подоба доісторичного 
«бола» (два зв’язані каме
ні, якими мисливець вбивав 
тварин), різне побутове 
знаряддя, що збереглося в 
плині тисячоліть, — все бу
де справжнє й посилювати
ме реалістичну ілюзію 
фільму. Натурні зйомки 
відбуватимуться в тих са
мих місцевостях, де були 
знайдені доісторичні житла

Неандертальці за роботою.

Наші прабатьки вміли шити, 
їхні голки, зроблені з кісток, 
уже мали вушко*

Відпочинок кроманьйонців.



неандертальців і кромань
йонців.

Розкопки в районах зйо
мок тривають уже понад 
десять років. І зараз, коли 
зйомки вже розпочато, про
фесор Леруа та його спів
робітники знаходять нові 
речі, які також будуть ви
користані в задуманому кі
нофільмі.

Нещодавно, наприклад, 
було знайдено нову серію 
малюнків із зображенням 
диких тварин, а також ма
люнки ритуального характе
ру — кроманьйонська люди
на вже мала певні естетичні 
почуття, в неї з ’являлися і 
якісь примітивні релігійні 
вірування.

Робота над «першим реа
лістичним фільмом з життя 
наших прабатьків», таким 
чином, поєднується з нови
ми археологічними розкоп
ками. Журналісти, які від
відують місця зйомок, роз
повідають про нескінченні 
труднощі, на які наштовхує

ться група ентузіастів—по
мічників авторів фільму. Це 
насамперед труднощі фі
нансового порядку, бо ніхто 
з продюсерів не наважився 
б вкласти гроші у фільм, в 
якому не буде захоплюючо
го сюжету, сексу, неймовір
них пригод. Авторам філь
му доводиться обмежува
тись державною дотацією, 
передбаченою лише на ар
хеологічні дослідження. 
Тим-то вони широко кори
стуються допомогою енту
зіастів — студентської мо
лоді. Колектив із сорока 
чоловік, куди входить і 
зйомочна група, і дійові 
особи, і допоміжний персо
нал, насилу зводить кінці з 
кінцями. Та автори фільму 
й усі їхні співробітники й 
помічники повні бажання 
завершити свій напівмисте- 
цький, напівнауковий твір і 
створити перший реалістич
ний фільм з життя наших 
прабатьків, фідьм без гол- 
лівудського гриму.

Наші прабатьки залишили на стінах печер величезну 
кількість малюнків, які свідчать про їхні великі ми
стецькі здібності.

В С ЕС В ІТУ

ПОДВІЙНЕ ПІДДАН
СТВО. Шотландський істо
рик Олівер Браун нагадав 
французам, що всі вони, хто 
народився до 1906 року, е 
шотландськими підданими. 
Річ у тому, що в 1558 році 
королі Франції й Шотлан
дії уклали між собою угоду 
про те, що кожен француз 
матиме подвійне франко- 
шотландське підданство. Ця 
угода була анульована ли
ше в 1906 році. Британський 
парламент тоді ж виніс ух
валу про чинність старої 
угоди для всіх французів, 
народжених перед 1906 ро
ком.

До числа шотландських 
підданих, таким чином, на
лежить навіть президент 
Франції, генерал де Голль, 
що народився задовго до 
скасування угоди 1558 року.

і РЕАБІЛІТАЦІЯ ФОРТЕ
ПІАНО. «Голова Мао Цзе- \ 
дун заклав основи нової ве- 
ликої політики: він пропо- 1 
нує використовувати різні 
предмети з капіталістичного / 
побуту на користь Китаю» ) 
— повідомило агентство \ 
Сіньхуа, наводячи відповів- \ 
ну цитату з газети «Жень- (,

' міньжібао». 1
«Голова Мао вчить, — <

пише газета, — що чужі / 
музичні інструменти треба / 

/ використовувати критично, і 
Захід використовував фор- 

і тепіано для передачі дека- 
*, дентських почуттів замож- (
1 них класів і для отруювання ( 

широких мас. (
і Щоб знешкодити підлі /
( інтриги Лю Шао-ці, спря- ) 

мовані на використання \ 
фортепіанної музики для \ 
реставрації капіталізму в ( 

( Китаї, товаришка Цянь Цін ( 
(дружина Мао Цзе-дуна) ( 

і наказала, щоб, згідно з по- / 
літикою Голови Мао, фор- ) 
тепіано використовували ) 
для акомданемента в one- \

Ірах. Завдяки цьому форте* \ 
піано стало зброєю в ру- ( 
ках пролетаріату, і його че- { 
і кає блискуче майбутнє, ос- | 
/ кільки ним користатимуться ) 
) робітники, селяни, солдати». )
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Віктор Вазарелі біля своїх творів.

АТАНАС С Т О Й К О В

Серед багатьох народже
них на Заході модних течій 
в образотворчому мистецтві 
кілька років тому з ’явилася 
ще одна, так звана «оп-арт». 
Як вона виникла, що собою 
являє, які її характерні 
риси?

П’ятдесяті роки в захід
ному буржуазному мистецт
ві були не тільки періодом 
панування абстракціонізму, 
але й боротьби течій і шкіл 
всередині цього напрямку. 
Поступово зовсім втратила 
свої позиції течія, в основі 
якої лежало до певної міри 
конкретно-зриме зображення 
дійсності і яку можна умов
но назвати «фігуративною». 
Водночас провідне місце 
зайняли такі школи і течії, 
як абстрактний експресіо
нізм, «живопис дії», ташизм 
та інші. Вони відрізняються 
одна від одної, але творча 
платформа у них єдина: во
на базується на ірраціона
лізмі, інтуїції, інстинкті, під

свідомих і навіть суто біоло
гічних факторах. А це при
зводить до того, що творчий 
результат (малюнок, карти
на, скульптура) втрачає за
лежність від свідомості й во
лі художника. Останній вже 
не знає, що і для чого тво
рить. Це відкриває широке 
поле для спекуляцій в ми
стецтві, для шахрайства та 
шарлатанства.

Реакція проти ірраціона
лізму появилася і в самому 
таборі абстрактного мисте
цтва. його геометрично-архі
тектурна течія, яка свого ча
су зовсім занепала, раптом 
розвинула виняткову актив
ність. її представники заго

ворили на весь голос про пе
реваги раціонального і кон
структивного творчого мис
лення. З ’явилась тенденція 
до «оновлення» абстракціо
нізму, і в 60-х роках винрк 
навіть термін «нова абстрак
ція».

Відгалуженням оновлено
го геометрично-архітектур
ного абстракціонізму є оп
тичне мистецтво, або, як йо
го скорочено називають, — 
«оп-арт». його перший пред
ставник Віктор Вазарелі 
вважався раніше одним із 
зачинателів геометричного 
абстракціонізму. Угорець за 
національністю, Вазарелі 
народився і виріс у Буда-
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пешті, а з 1930 року живе і 
працює в Парижі.

В своїх творах цей худож
ник зображує різноманітні 
геометричні форми й комбі
нації. Цим шляхом на по
чатку 60-х років він і при
йшов до відкриття того, що 
дістало назву «оп-арта». 
його картини складаються 
звичайно з комбінацій двох 
чи кількох геометричних 
форм, які повторюються ба
гато разів. Все це, як пра
вило, виконано в дуже кон
трастних кольорах, які по
дразнюють сітчатку ока і ви
кликають різні оптичні 
ефекти. Інколи ці поєднання 
приємні, але все одно вони 
швидко втомлюють око і, ко
ли дивитися довго, такі тво
ри викликають почуття од
номанітності й нудьги. Це 
ще в більшій мірі стосуєть
ся творів тих художників 
«оп-арта», котрі, як напри
клад англійка Бриджіт Рай- 
лі, ставлять за мету шоку
вати глядача, викликати у 
нього неприємні відчуття. 
Райлі, скажімо, твердить, 
що її «твори акумулюють у 
собі величезну енергію, вті
лену в поєднання ліній та 
інтервалів між геометрични
ми формами». Але одна 
справа, що мислить худож
ник про себе й свої твори, а 
зовсім інша, — що відчуває 
глядач.

Але поговоримо докладні
ше про Вазарелі, як найти- 
повішого представника «оп- 
арта». Як він його розуміє, 
що прагне створити?

Вазарелі, який починав з 
прикладного мистецтва і не 
перестає займатися ним, не 
раз казав, що його мета — 
впровадити мистецтво в по
всякденне життя, гуманізу
вати техніку і внести красу 
навіть у тривіальність. Не
щодавно він зовсім катего
рично заявив: «Мистецтво 
повинне стати широко до
ступним — іти в натовп, до 
мас, до більшості». Але це— 
декларація.

Інша річ — чи може ми
стецтво, що його творять 
Вазарелг та інші художни
ки «оп-арта», виконати таке 
завдання?

Вазарелі вважає, що кож
не велике мистецтво (на
приклад, в минулому єгипет
ське, грецьке чи середньо
вічне) будується на кількох 
постійних основах, і саме в 
цьому, мовляв, полягає йо
го сила. Сучасне мистецтво, 
за Вазарелі, має свій єди
ний стиль, і, щоб мати 
можливість об’єктивно оці
нювати його твори, треба 
скласти свого роду абетку 
основних геометричних форм 
і кольорових сполучень, 
щось подібне до сольфед
жіо в музиці, якийсь спіль-

В. В а з а р е л і .  З серії «Бел Іл».

ний знаменник для всіх ху
дожників. Він цілком без
апеляційно заявляє: «Те,
до чого я прагну, — це єди
ний поширений на цілий 
світ фольклор, у межах яко
го кожна особа, додержую
чись одних і тих самих пра
вил, може виразити власну 
індивідуальність». Вазарелі 
прагне покласти в основу 
своєї творчості єдину систе
му постійних величин: точні 
кольори і кольорові сполу
чення, вимірні геометричні 
фігури й криві в гармоній
ному поєднанні. Відомо, що 
він ніколи не виставляв свої 
оригінали—вони залишають
ся в його ательє. Він має 
трьох постійних помічників, 
які копіюють і збільшують 
до потрібних розмірів ство
рені ним образи. Для Ваза
релі — це принцип. Він за
кликає: «Використовуйте ру-

В. В а з а р е л і .  Композиція: Золотий Оріон: Сіріуе*



Бриджіт Р а й л і. Один. 1966 р.

ки інших, використовуйте 
машину — це модерна ідея».

Зрозуміло, що всяке ми
стецтво, навіть кожний 
жанр у мистецтві має свої 
характерні постійні величи
ни, тобто якісь загальні ри
си, які дозволяють визначи
ти, чи цей твір скульптура, 
живопис тощо; або, коли 
йдеться про живопис, чи це 
портрет, натюрморт, пейзаж. 
Безперечно й те, що кожен 
стиль, напрямок, школа в 
мистецтві мають свої основ
ні риси, свого роду постійні 
величини. Але водночас вся 
історія мистецтва перекон
ливо доводить, що ці постійні 
величини ніколи не сковува
ли фантазії митця, його 
творчих сил і винахідливо
сті, його прагнення до ново
го, оригінального і непов
торного. Якщо звести мисте
цтво до самих лише постій
них величии та заздалегідь 
визначених комбінацій, як 
хочуть Вазарелі та його по
слідовники, воно перетвори
ться на звичайний техноло
гічний процес.

Тим-то «оп-арт», який 
грунтується на «спогляданні 
оптичних ефектів, двова

лентних зразків або кольо
рових одночасних контрас
тів», — не мистецтво. І всу
переч величезній активності, 
яку розвивають такі його 
представники, як Вазарелі, 
Райлі та інші, він не може 
привабити до себе справж
ніх художників. «Оп-арт» за
лишається галасливим і аг
ресивним, але порівняно об
меженим за своїм поширен
ням і впливом різновидом 
модернізму. А інтерес публі
ки до його продукції вже 
давно минув. Величезна 
більшість відвідувачів ви
ставок дивиться на твори 
художників «оп-арта» з не
прихованою іронією.

Не виправдались надії де
яких художників «оп-арта» 
на широке застосування їх
ніх творів у торговельній ре
кламі, прикладному мисте
цтві, легкій промисловості, 
архітектурі.

Щоправда, сам Вазарелі 
створив ряд цікавих зразків 
прикладного мистецтва і 
вміло використав певні 
ефекти в інтер’єрах і світ
ловій рекламі. Але в цілому 
претензії прихильників «оп- 
арта» на створення нової 
життєздатної системи для 
розвитку образотворчого 
мистецтва, як бачимо, за
знали фіаско. Вони зайшли 
у безвихідь і опинилися в 
ролі заперечувачів мисте
цтва.

Переклад з болгарської

Бриджіт Р а й л і .  Трансмісія. 
1965 р.
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ВСЕСВІТУ

ЩЕ ОДНА СИМФОНІЯ.
У концертному залі бразіль- 
ського міста Сантус вперше 
виконувалася «Симфонія '

< для десяти радіоприймачів» ' 
композитора Конрада Сіль- \ 
ва. «Оркестранти», кожний t 
з транзисторним приймачем, )

І розмістилися в різних кут- ) 
ках зали, диригент подавав 
світлові сигнали. Пролунали 1 
уривки з музичних творів \ 
впереміж з останніми вістя
ми і церковним хором. За
ключним акордом «симфо
нії» був тисячеголосий ви- ) 
гук «Гол!», що донісся в ) 
ефір з якогось футбольного \ 
поля. \

ПОКАЗОВЕ НАВЧАННЯ.
Як швидко можуть пожеж
ники погасити вогонь —

) саме це хотів продемонстру- | 
j вати начальник добровіль- ) 
\ ної пожежної команди в мі- ) 
( сті Коро (Франція). Під час \ 
( урочистого прийому в залі \ 
( мерії з нагоди ювілею ( 
} команди він підніс сірника ( 
) до декоративної колони, і ( 
) через кілька секунд залу | 
\ охопило полум’я. На суді ) 
\ пожежник-невдаха виправ- ) 
( дувався: «Ми обов’язково \
( погасили б пожежу, якби не \ 
( зчинилася паніка». (

НАУКА 1 МИСТЕЦТВО. 
Блошиний цирк у Лідсі ( 
(Англія) дав свою останню ( 
виставу. Власник його звер- ( 
нувся до публіки з такою j

І прощальною промовою: «В ) 
епоху хімічних засобів ви- ) 
нищення комах стало важ- \ 
ко підбирати для наших ар- \ 
тистів талановиту зміну». (

ВСЕ Ж ТАКИ — БИТИ! 1 
Понад сто років педагогічна ( 
громадськість Великобрита- ( 
нії обговорює питання — чи 
варто застосовувати в шко
лах тілесні покарання. Но
ву пропозицію вніс учений 
педагог Вальтер Кроссет. 
Тілесні покарання, на його 
думку, слід застосовувати, 
але після кожної екзекуції 
видавати школярам болеза- | 
спокійливі таблетки. <
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АВСТРАЛІЯ

Про вихід у світ роману 
«Привезіть в’язнів і героїв» 
молодого австралійського 
письменника Томаса Кінеллі 
журнал «Всесвіт» повідом
ляв ще минулого року.

Нещодавно в австралійсь
кій літературно-критичній 
періодиці розгорнулась ди
скусія про творчість цього 
здібного молодого прозаїка.

Томас Кінеллі народився в 
Сіднеї у 1935 році. Він автор 
двох п’єс і трьох романів, а 
останній його твір «.Приве
зіть в'язнів і героїв» крити
ка одностайно визнала «ро
маном, на який довго чека
ла австралійська літерату
ра».

Критик Керін Кентрел пи
ше в літературно-художньо 
му журналі «Сазерлі», що 
цим твором письменник до
вів своє право стати поряд 
з визначними сучасними ав
стралійськими прозаїками.

ДНІ ПОЕЗІЇ— 
1968

Наприкінці минулого року в Болга
рії широко відзначалися «Дні пое
зії —  1968». Майже всі газети присвя
тили цій події свої сторінки.

В Софії вийшов номер тижневика 
«Литературен фронт», присвячений 
Дню поезії. Він приурочений до сім
десятиріччя з дня народження видат
ного пролетарського письменника 
Христо Смирненського.

«Зараз, як ніколи, поезія поклика
на стояти в авангарді великої бо
ротьби на ідеологічному фронті. 
Справжній поет може творити лише 
в тісному контакті із своїм часом 
лише тоді, коли він бере на себе бла
городну місію —  бути совістю й го
лосом своєї епохи...» —  зазначено в

АВСТРІЯ

«Бути чи не бути австрій
ському національному кіно
мистецтву?» —  таку диску
сію відкрив на своїх сторін
ках журнал «Вельт дес 
фільме», ідеться про те, що 
и без того дуже скромне за 
своїми масштабами австрій
ське кіновиробництво дедал< 
більше втрачає незалеж
ність і підпадає під інозем
ний вплив.

«Кілька років тому ми зу 
міли відбити атаки на наше 
кіномистецтво з боку амери
канського бізнесу, —  пише 
журнал. —  Тепер нас знову 
атакують...»

БЕЛЬГІЯ

В Брюсселі відбулася кон
ференція західноєвропейсь
ких кінематографістів, на 
якій обговорювалося питдн-
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редакційній статті, що відкриває но
мер.

Високим громадським ідеалам слу
жить ода Орлина Орлинова «До 
СРСР», вміщена у газеті «Работничес- 
ко дело». «Литературен фронт» дру
кує лист Першого секретаря ЦК БКП 
Тодора Живкова поету О. Орлинову.

«Цей талановитий, пристрасний, 
партійний вірш викликав широкий 
відгук в душах людей і зброєю пое
зій бореться за виконання головного

політичного завдання часу: зміцнення 
почуття братерської любові до Ра
дянського Союзу».

В цьому ж номері тижневика на
друковані статті голови Спілки бол
гарських письменників Георгія Джа- 
гарова про Христо Смирненського та 
академіка Георгія Караславова «Хрис
то Смирненський. Життя і творчість».

В газеті вміщені також вірші бол
гарських поетів М. ісаєва, Н. Зидаро- 
ва, Б. Божилова, А. Германова, Лама
ра, Вані Петкової та інших.

ня про проникнення в євро
пейський кінематограф аме
риканського капіталу. З ’ясу
валося, що переважна біль
шість західноєвропейських 
режисерів не зможе працю
вати, якщо їхні фільми не 
фінансуватимуться кінопро- 
мисловцями з-за океану, а 
це, звичайно, позначається 
на якості фільмів. На брюс
сельській конференції були 
оголошені статистичні дані, 
за якими кількість кіногля
дачів за останні десять ро
ків у країнах Західної Єв
ропи наполовину зменши
лася.

ІНТЕРВ’Ю 
ДАЄ РЕМАРК

Нещодавно одному з найпопуляр- 
ніших письменників світу Еріху Марії 
Ремарку сповнилося 70 років. 35 років 
тому, коли владу в Німеччині захопи
ли націсти, письменник примушений 
був залишити свою батьківщину. Його 
роман «На Західному фронті без 
змін» гітлерівці спалили на вогнищі, 
а автора було позбавлено німецького 
громадянства.

Після війни Ремарк не повернувся 
на батьківщину. Напередодні свого 
сімдесятиріччя він дав інтерв’ю пред
ставникові журналу «Штерн».

—  Народився я і виріс,—  розповів 
Ремарк,—  у місті Оснабркжу, в роди
ні палітурника, змужнів в окопах 
Фландрії, під час першої світової вій
ни. Дев’ятнадцятирічним юнаком по
вернувся з війни й почав шукати сво
го місця в житті —  працював органі
стом, робив ескізи могильних пам’ят
ників, служив у фірмі легкових авто
мобілів, репортером у Берліні, на
решті —  редактором журналу «Спорт 
у знімках», багато подорожував. 
А  в 1929 році блискавично й несподі
вано прийшла слава, а з нею —  і не
щадні нападки критики.

У передмові до першого видання 
роману «На Західному фронті без 
змін» Ремарк писав: «Ця книга— не 
обвинувачення і не сповідь. Це —  ли
ше спроба розповісти про покоління, 
що його занапастила війна, про тих, 
хто став її жертвою, навіть якщо вря
тувався від снарядів».

—  Критики зустріли мене страшен
но неприязно,—  згадує Ремарк.—  
Вони писали, що я зробив солдатам 
харакірі, образив їх, позбавив воїн
ської честі і ще казна-що! Схвальних 
відгуків я не читав, хоч їх теж було 
багато. Читав найгірші. Але вони не 
лякали мене тоді.

«На Західному фронті без змін» 
сколихнула весь світ. Книгу було пе
рекладено на 32 мови, навіть на ескі
моську та один з індіанських діалек
тів.

Представниця «Штерна» і Ремарк на 
віллі «Боргезе» в Римі.

1947 р. Марлен Дітріх і Ремарк 
у Голлівуді.

1929 р. Знімається фільм «На Захід
ному фронті без змін». Продюсер 
К. Лемке і молодий Ремарк.

Всесвітньовідомий худож- 
ник-графік Франс Мазерель 
видав нову книгу «Шлях лю
дей». Вона містить шістде
сят робіт,, присвячених тру
довому люду. Від соціально
го безправ’я, злиднів, через 
жорстоку класову боротьбу, 
війни і революції, до світу 
соціальної справедливості —  
тан зображує митець шлях 
робітничого класу.

Нова книга-альбом Франса 
Мазереля вийшла в Німець
кій Демократичній Республі
ці та Угорщині. її готують 
до друку також у Франції 
та Італії.

БОЛГАРІЯ

Закінчився конкурс про
ектів майбутнього Театру 
поезії й естради у Софії. 
Першу премію здобув колек
тив під керівництвом архі
тектора Жеко Жекова.

Спорудження театру роз
почнеться цього року в пар
ку імені генерала В. Заїмова. 
Новий театр матиме зал на 
450 глядачів

У Софії, в залі «Універсіа
да» була влаштована перша 
в Болгарії міжнародна ви- 
ставка-ярмарок книги. В ній 
узяли участь понад 400 ви
давництв і фірм з 33 країн 
світу. Болгарія показала 
2000 книжок, випущених 
22 видавництвами респуб
ліки.

Молода новелістка By Тхі 
Тхнонг здобула популяр
ність уже першою збіркою  
новел «На власних плечах», 
в якій ішлося про будівни
цтво нового життя, про лю
дей, що прокладають шлях 
у майбутнє. Друга збірка —  
«Дві сестрички» —  закріпи
ла симпатію читачів до ав
тора. А нещодавно видавни
цтво «Ван Хок» випустило 
третю книжку письменниці 
—  «Квіти на дулах». її  ге
рої —  ті, що сьогодні пра
цюють з гвинтівкою за пле
чима, славні сини й дочки 
Демократичної Республіки 
В’єтнам.
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ІНДІЯ

Свій фільм «Гуру» («Учи
тель») відомий Індійський 
кінематографіст Сатьяджіт 
Рей знімав на мальовничих 
берегах річки Банас, у ста
ровинному форті Бікенер і в 
Бомбеї, «гуру» —  сатирич
ний фільм, в ньому розпові
дається про те, які дивні 
форми прибирає іноді в су
часній Індії переплетення 
стародавніх традицій з ново
модними віяннями, що при
ходять із західноєвропейсь
ких країн та СШ А. Разом з 
відомими індійськими акто
рами Мадхуром Джаффрі та 
Апарною Дасгунта у фільмі 
знімалися англійці Майкл 
Йорк та РІта Ташінгхем.

Зараз Сатьяджіт Рей за
кінчує роботу над фільмом- 
казкою для дітей.

ІСЛАНДІЯ

Національний театр у 
Рейкьявіку здійснив поста
новку твору Бертольта Брех
та «Пан пунтілла та його 
слуга МаттІ». Це —  перша 
поява твору видатного німе
цького драматурга на Іс
ландській сцені. Газета «Ві- 
шір», вміщуючи схвальний 
відгук на нову виставу, за
значає, що «ісландський те
атр багато втратив через те, 
що так пізно звернувся до 
драматургії Брехта».

ІТАЛІЯ

Франко Россі —  режисер, 
відомий своїми гостро-соці
альними творами —  розпо
чав зйомки нового фільму 
«Виняток і правило» за п’є
сою Бертольта Брехта. Кіно
режисер Луїджі Дзампа зні
має в Римі комедію під наз
вою «Спільний доктор». Го
ловну роль у  ній виконує 
популярний італійський ко
медійний актор Альберто 
Сорді.

НДР

«Епізоди з життя» —  тан 
назвали свій новий балет 
композитори Гюнтер Якобс і 
Вольфганг Шуман. Його те
ма— історія молодого німця, 
який, повернувшись з війни, 
знаходить своє місце й щас
ливу долю в новій соціаліс
тичній дійсності.

Як пише журнал «Театр 
дер цайт», композитори 
звернулися до теми, яка до
сі ще не втілювалася в ба
леті НДР.

Про що б не розповідав письмен
ник, він завжди повертається до пи
тання про долю емігранта, яке стіль
ки разів висвітлював у своїй твор
чості.

1939 року, після довгого перебу
вання в Швейцарії і Франції, Ремарк 
прибув до СШ А.

—  Без паспорта. Ви не можете собі 
уявити, як почувається людина без 
паспорта —  наче голий у натовпі. 
Паспорт —  одна з речей, що заспо
коюють людину. Я давно втратив ні
мецький паспорт —  після того, як на- 
цісти прилюдно спалили мої книги в 
Берліні, а Геббельс вчинив скандал 
на прем'єрі фільму «На Західному 
фронті без змін». Німецького грома
дянства мені не повернули й досі.

Ремарк підтверджує, що одну з 
двох його сестер —  Ельфріду —  гіт-

ХВОРОБА
ПОШИРЮЄТЬСЯ

Англійський журнал «Плейз енд 
плейєрз» вмістив рецензію свого 
нью-йоркського кореспондента Ро
берта Брустайна на спектакль «Волос
ся», поставлений режисером Томом 
ОТорганом в одному з театрів на 
Бродвеї.

«Волосся» належить до жанру «м'ю- 
зікл», дійові особи п'єси —  «діти-кві- 
ти», а короткий зміст на афішах фор
мулюється так: «Кохання гуртом під 
рок'н-ролл».

Рецензент сформулював своє вра
ження від спектаклю ще лаконічніше 
й влучніше: «соромітництво!»

«Напевно, —  пише Брустайн, —  до
бираючи акторів, режисер цікавився 
не тим, чи мають вони талант, а тим,

лерівці стратили за те, що вона ви
словлювалася проти фашистських по
рядків.

—  Чи є тут якийсь зв’язок з ва
ми? —  питає кореспондент.

—  Не прямий, але, безумовно, та 
обставина, що вона була моєю се
строю, позначилася на жорстокості 
вироку.

Над чим працює тепер Еріх Марія 
Ремарк?

—  Не будемо говорити про це. 
Я трохи старомодний і не люблю 
розголошувати своїх творчих таєм
ниць. Сто п’ятдесят сторінок уже го
тові. «А скільки всього їх має бути?»—  
спитав мене сьогодні мій лікар, наче 
прагнучи дізнатись, як довго я зби
раюся жити. Хочу написати драму. 
Театр вабить мене, чарує своєю дією, 
своїм напруженням.

чи позбавлені вони почуття сорому. 
Акторські дані, виконавська майстер
ність явно важили для нього менше, 
ніж готовність роздягатися на сцені 
й прибирати непристойні пози...»

Цікаво, що спочатку п'єсу показу
вали не на Бродвеї й навіть не в по- 
забродвейському театрі. Прем 'єра її 
відбулася в «позапозабродвейсько- 
му» клубі сумнівної репутації. Але 
саме такі-от «позапозабродвейські» 
видовища входять зараз у моду в 
Нью-Йорку; цю моду створюють і 
широко рекламують театральні діл
ки, що спеціалізувалися на прибутко
вій «сценічній порнографії». Рецен
зент із сумом констатує, що пересе
лення трупи О'Горгана з околиці на 
Бродвей має симптоматичне значен
ня: «Волосся»— це, мовляв, перша
ластівка, а в новому сезоні, за всіма 
ознаками, подібні видовища запану
ють на сценах американських театрів. 
(Тут слід додати, що вже після вихо
ду цієї рецензії прем'єра «Волосся» 
відбулася в... Лондоні —  в театрі 
Шафтсбері! Отже, «симптоми» з'яви-

Режисер Йоахім Хеллвіг 
закінчив на студії «Дефа» 
зйомки повнометражного 
документального фільму Сцена з вистави «Волосся».
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лися і в Англії. Хвороба поширюеть- 
ся).

На закінчення Брустайн з гірко- 
тою зазначає:

«Театр містера ОТоргана вражає 
своею цілковитою безрадісністю й

«БУМ» 
ДЖОЗЕФА ЛОЗІ

Вже саму назву цього фільму кри
тики тлумачать по-різному. Дехто 
вважає, що слово «бум» тут не мож-

Елізабет Тейлор та Річард

на розуміти буквально, тобто, як зоб
ражений в картині штучно викликаний 
розквіт економіки, а що тут ідеться 
про «розквіт» недуги в тілі й душі 
людини, інші припускають що «бум!» 
—  це просто звуконаслідувальне слів
це. Герой вигукував його кілька ра
зів, дивлячись на хвилі, що розбива
ються об прибережні скелі. В уся
кому разі фільм, знятий режисером 
Джозефом Лозі, однією з найцікаві
ших постатей повоєнного американ-

«ЗНИКНЕННЯ»

Нью-Йоркське видавництво «Дабл- 
дей» випустило в світ новий роман 
Флетчера Нібела «Зникнення». Нашим

бездушністю. Це театр, який пропо
нує глядачам еротику без кохання, 
гру без краси, жест без розуму. Щ о 
ж, у нашу аморальну епоху — це, ли
бонь, саме той театр, на який ми за
слуговуємо...»

ського кінематографу, за сценарієм 
не менш відомого драматурга Тенне- 
сі Уїльямса, не може не привернути 
до себе уваги.

В картині йдеться про життя жінки, 
якій належить острівець у Середзем
ному морі. Ця жінка казково багата, 
бо, поховавши п'ятьох чоловіків —  
промислових магнатів —  успадкувала 
величезний капітал. Флора Гофорт 
тиранічно править своєю «імперією». 
Життя її —  це низка ексцентричних

«Оповідання про новий світ». 
Кінотвір цей складається з 
шести новел, дія яких від
бувається в Латинській Аме
риці, В'єтнамі, Західній Аф 
риці, Німецькій Демократич
ній Республіці та в «Академ
містечку» одного з міст Ра
дянського Союзу.

—  Нашою метою, —  ска
зав на прес-конференції 
й. Хеллвіг, —  було показа
ти долю людей різних кон
тинентів, шляхи 3 створення 
нового суспільства, радість 
визволеної праці.

Державний театр Магде
бурга покаже серію нових 
за формою театральних ви
став під загальною назвою  
«Листування між...» В осно
ву спектаклів буде покладе
но листування видатних лю
дей минулого. Вже підготов
лені вистави про листування 
великих основоположників 
наукового комунізму Карла 
Маркса і Фрідріха Енгельса, 
а також видатних німецьких 
революціонерів Рози Люк
сембург і Карла Лібкнехта.

ПОЛЬЩА

«Військо Польське в су
часному мистецтві» —  під 
такою назвою видавництво 
«.Рух» випустило в світ аль
бом, в якому вміщено близь
ко ста репродукцій, тво
рів живописців, графіків, 
скульпторів. Серед них —  
твори Дуніковського. Кулі- 
севича, Ейбиша, а також  
представників молодого по
коління польських художни-

Вступ до альбома написав 
професор Юліуш Стажинсь- 
кий, який дає докладну ха
рактеристику кожному тво
рові, розповідає історію його 
виникнення.

Бартон у фільмі «Бум».

вихваток, але десь у глибині душі во
на відчуває, що тяжко хвора, хвора 
невиліковно...

Одного дня на острові з'являється 
якийсь Кріс Фландер на прізвисько 
«Ангел смерті» —  людина із загад
ковим минулим. М іж  Крісом і Фло
рою спалахує ворожнеча, яка рап
том поступається місцем коханню...

Ролі головних героїв у картині ви
конують Елізабет Тейлор та Річард 
Бартон.

читачам відоме ім'я цього письмен
ника: кілька років тому Флетчер Ні- 
бел у співавторстві з Чарлзом Бейлі 
написав книгу «Сім днів у травні», 
яка набрала широкого розголосу в 
світі й була перекладена на російсь
ку мову. В тій книзі, використовуючи 
факти останнього року врядування 
президента Джона Кеннеді, автори

Мечислав Маєвський. На 
варті морських кордонів.

«Польські жінки в Равенс- 
брюку» так називається 
виставка, відкрита у Варша-
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ві. її експонати розповіда
ють про страшну долю в’яз
нів гітлерівської катівні, в 
якій загинули понад 92 ти
сячі жінок двадцяти націо
нальностей, в тому числі 20 
тисяч польських жінок. Во
ни були жертвами не лише 
масових страт, голоду, непо
сильної праці, епідемій, але 
й жахливих експериментів, 
яким піддавали людей гітле
рівські кати.

На виставці представлені 
малюнки жінок-в’язнів, те
пер відомих польських ху
дожниць —  Майї Березовсь- 
кої, Марії Іспанської-Ней- 
ман, Ядвиги Симон-Пятке- 
вич, фотографії розстріля
них, листи ув’язнених жінок 
до близьких і рідних, нотат
ки та особисті речі.

США

Як повідомляє тижневик 
«Верайєті», відомий драма
тург Едвард Олбі уклав з кі
нокомпанією «Юніверсал» 
угоду на екранізацію кіль
кох своїх п’єс. Першою вий
де на екрани «Смерть Бессі 
Сміт» —  твір, надрукований 
у «Всесвіті» N9 6 за 1964 
рік.

Американська кінофГрма 
«ХХ-Сенчурі-Фокс» працює 
над незвичайним кольоро
вим документальним філь
мом. В ньому розповідатиме
ться про жіноче вбрання і 
зачіски, починаючи від ран
нього середньовіччя і до на
ших днів.

Гордон Паркс —  перший 
в історії американської кіне
матографії негритянський 
режисер, якому пощастило 
зняти художній фільм.

Автобіографічний фільм 
Паркса «Дерево пізнання» 
розповідає про життя п’ят
надцятирічного негритянсь
кого хлопчика в маленько
му містечку на півдні США. 
Фільм знімається за одно
йменним романом Гордона 
Паркса.

УГОРЩИНА

Флетчер ШОел.

намалювали картину антиурядової 
змови реакційної вояччини в СШ А.

Перу Флетчера Нібела, в минуло
му журналіста, який писав свої ко
респонденції з Білого Дому, нале
жить і ряд інших книжок, місце дії 
яких є здебільшого Вашінгтон, а 
персонажами є провідні діячі уряду 
СШ А.

Американська столиця є тлом, на 
якому розгортаються події і нового 
твору Нібела. Час дії роману перене
сено в недалеке майбутнє, а його ді
йові особи —  президент і вищі уря
довці Сполучених Штатів.

«Зникнення» —  роман багато в чо
му утопічний. Письменник малює в 
ньому ідеальний, на його думку, об
раз президента СЦ ІА  Роудебуша —  
бездоганно чесної, гуманної людини, 
що бере навіть участь у вуличній де
монстрації борців за атомне роз
зброєння і під час виборчої кампанії 
ризикує президентським кріслом в 
ім'я укладення угоди про знищення 
запасів атомної зброї. В романі та
кож фігурують ідеалізовані, намальо
вані рожевими фарбами промисловці, 
представники американської преси і 
навіть агенти ФБР.

Але є в цій книзі, побудованій, до

речі, за канонами детективного жанру, 
і сторінки, насичені цілком реалістич
ним і злободенним змістом. Це сто
рінки, присвячені діяльності Цент
рального розвідувального управлін
ня СШ А, яке в «Зникненні» намагає
ться зірвати всі миролюбні заходи 
Роудебуша. Письменник гнівно викри
ває діяльність ЦРУ, цієї «держави в 
державі», чиї агенти проникають у 
всі сфери американського життя, 
шпигують за самим президентом і 
не цураються найзлочинніших мето
дів.

Цілком реалістично зображені в 
книзі й брудні політичні махінації» що 
супроводжують кампанію президент
ських виборів у Сполучених Штатах.

Умови, що панують зараз у СШ А, 
виключають можливість появи при 
владі президента на зразок вигадано
го Нібелом Роудебуша. Обмежений 
рамками ліберально-буржуазного сві
тогляду, письменник створив дуже 
далекий від життя, утопічний образ 
капіталістичного правителя.

Але розділи, в яких автор, на прик
ладі ЦРУ, показує сьогоденну Амери
ку, з її агресивністю й корупцією, пе
реконують читача своєю правдивістю.

Слід зазначити, що письменник, 
очевидно, і сам не дуже вірить у те, 
що Сполучені Штати може вивести з 
політичної й соціальної безвиході 
добряк-ґірезидент. Нещодавно Флет
чер Нібел писав у статті, вміщеній у 
журналі «Лук»:

«Зараз перед нашим поколінням 
стоїть найвідповідальніше завдання з 
усіх, що їх будь-коли вирішувала 
Америка. Негри, бідняки, пуертори
канці, мексіканські американці, мо
лодь, інтелігенція, духівництво ка
жуть: «Нам не подобається те, що 
ви створили. Ми ненавидимо війну у 
В'єтнамі. Нам огидний расизм. Нам не 
потрібна ця зброя, ці ракети й водне
ві бомби, ми втомилися від лицемір
ства, страху та поклоніння долару. 
Ми хочемо мати нове суспільство. Ми 
не знаємо напевно, яке воно буде, 
але сьогоднішній світ повинен зміни
тися. І відступіться з дороги, містер, 
дайте нам узятися за діло, бо інак
ше...»

Можете з цим \не погоджуватися, 
але соціальна революція в нашій кра
їні відбудеться не в майбутньому, а 
в теперішньому. Подобається це вам 
чи ні, але наше суспільство тріщить 
під натиском масових протестів».

У Будапештському опер
ному театрі з великим успі
хом, пройшла прем’єра ново
го твору композитора .Шан
дора Соколаї «Гамлет». 
Угорська, преса відзначає, 
що молодий композитор 
кілька років тому здобув 
визнання оперою «Криваве 
весілля» за відомим твором 
Гарсіа Лорки. «Гамлет», —  
пише газета «Непсабадшаг», 
—  виправдав надії, які по
кладалися на Шандора Со
колаї, й засвідчив, що успіх 
«Кривавого весілля» не був 
випадковий».

Новий твір угорського 
композитора включили до 
своїх репертуарних планів

КІНО- 
ЛАБОРАТОРП 
У ДЖУНГЛЯХ

Американське військове команду
вання у В'єтнамі, а також сайгон- 
ські власті видали вже кілька нака
зів, що стосуються діяльності груп

кіномитців Національного фронту 
визволення Південного В'єтнаму, «Сі- 
нема де ліберасьйон», як її нази
вають тут французькою мовою, із 
Сайгона споряджалися спеціальні ка
ральні загони на пошуки сміливців, 
які буквально під самим носом у 
загарбників знімають правдивий кіно- 
літопис боротьби свого народу за 
визволення.

Кінооператори цих груп беруть 
участь у найнебезпечніших бойових 
операціях, у блискавичних нальотах 
на американські аеродроми та бази,
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знімають у самому Сайгоні. Наслід
ком цієї справді героїчної діяльності 
вже стали десятки короткометраж
них фільмів. У джунглях, на таємних 
базах Національного фронту визво
лення, створено кінолабораторії і 
навіть невеличкі копіювальні фаб
рики.

Один з фільмів, створених митця
ми «Сінема де ліберасьйон», нази
вається «Битва за Данаанг», в ньому 
йдеться про сміливу операцію пів-

ПРОТЕСТ
АКТОРА

Річард Грегорї —  відоме ім’я в 
Сполучених Штатах Америки. Ар- 
тист-негр, він завоював собі широку 
популярність як талановитий викона
вець комедійних ролей у театрі й кі
но. Його ім’я й портрети регулярно 
з’являлися на сторінкаіс американ
ської преси. І от тепер про Річарда 
Грегорі заговорили знову, але вже 
з іншої нагоди.

Відомий негритянський актор зая
вив, що відмовляється від виступів у 
театрі й кіно, анулює всі свої конт
ракти, щоб цілком віддатися бороть
бі за надання громадянських прав 
неграм і припинення американської 
агресії у В’єтнамі.

«Я переконаний в тому,—  сказав

ЩОДЕННИК 
ТОДОРА ГЕНОВА
Наприкінці минулого року у видав

ництві «Болгарски писател» вийшла 
друком книжка Тодора Генова «Щ о
денник. Розповіді з фактами і доку
ментами».

В своїй рецензії на цей твір, уміще
ній в газеті «Литературен фронт», ві
домий болгарський письменник Ангел 
Тодоров пише: «Я певен, що ця не
звичайна книжка цікава не лише для 
читачів мого покоління. Вона зверне
на й до молоді, яку автор знайомить 
з подіями початку тридцятих років у 
нашій країні, розповідаючи, в яких 
умовах жили і працювали прогресив
ні письменники, художники, артисти».

«Щоденник» складається з двох 
частин: «Особиста хроніка без хроно
логії» та «Про лейпцігські дні».

За жанром твір Т. Генова —  мемуа
ри, але мемуари незвичайні. Відмо

деннов'єтнамських патріотів. Все в 
цьому фільмі справжнє —  операто
ри йшли поруч з бійцями національ
но-визвольної армії. Французький 
журналіст Жан Д ор ’є, якому довело
ся побачити цю стрічку, пише, що 
вона могла б зробити честь будь- 
якому кінодокументалістові.

«Кіномитці, —  пише Д ор’є, —  бо
рються в лавах південнов'єтйамських 
патріотів, це їхня грізна зброя».

Річард Грегорі,—  що життю амери
канців загрожує, насамперед, не за
бруднення повітря, як це твердять 
деякі лікарі та вчені, а забруднення 
моральне, яке набуло в Сполучених 
Штатах катастрофічних масштабів. 
Я знаю, що расистським є не народ 
нашої країни, а її суспільний лад, її 
офіціальна мораль і пануюча ідеоло
гія. Саме вони формують той горе
звісний американський спосіб жит
тя, який вже зганьбив нас на цілий 
світ».

На знак протесту проти расового 
терору і проти продовження війни у 
В’єтнамі відомий актор оголосив не
давно 30-денну голодовку. Він муж
ньо переніс це тяжке випробування.

І от тепер ті самі американські ор
гани преси, які ще недавно захопле
но писали про кожну нову роль 
Річарда Грегорі, почали шалену кам
панію цькування актора. «Це тільки 
зайвий раз підтверджує мої слова 
про аморальність нашого суспіль
ства»,—  заявив з цього приводу Рі
чард Грегорі. (

оперні театри Відня, Цюріха 
та деяких інших західноєв
ропейських міст.

ФРАНЦІЯ
Добре знайомий нашим 

читачам письменник Робер 
Мерль (його романи «Смерть
—  моє ремесло» і й «Уїкенд 
на південному березі» дру
кувалися у «Всесвіті») напи
сав книгу «Монкада —  пер
ша битва Фіделя Кастро». Це
—  оригінальний за своєю  
формою літературний репор
таж про події 26 липня 1953 
року —  напад кубинських 
революціонерів на казарму 
Монкада в місті Сантьяго. 
Письменник зустрічався з 
учасниками тих подій, і роз
повіді цих людей лягли в 
основу його книги. Численні 
документальні фото допов
нюють хвилюючу розповідь 
про подію, яка стала почат
ком кубинської революції.

Після того, як Анук Еме 
знялася у відомому фільмі 
Клода Лелюша «Чоловік і 
жінка» —  вона стала од
нією з найпопулярніших кі
ноактрис світу. В творчих 
планах Анук Еме —  участь 
у фільмі/ що його знімати
ме постановник «Шербур- 
зьких парасольок» Жак Де- 
мі, а також в екранізації ро
ману Сімони де Ьовуар 
«Мандарини».

вившись од хронологічного принци
пу побудови своїх спогадів, письмен
ник розповідає про епізоди з різних 
періодів свого життя, наводить доку
менти, газетні відгуки на ту чи іншу 
подію.

Тодор Генов народився 1903 року в 
Єлені, закінчив гімназію в старовин
ному, казково гарному місті Тирно- 
ві. З перших сторінок «Щоденника» 
перед читачем постає чудовий майс
тер пейзажу, закоханий у природу 
рідного краю.

Гартувався Генов під впливом ідей 
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Переїхавши до Софії, він 
вступив до організації «Дуката», яка 
об'єднувала в ті роки прогресивну 
інтелігенцію країни.

Особливо цікава і цінна друга час
тина книжки Т. Генова, в якій розпо
відається про те, який відгомін мав 
у Болгарії Лейпцігський процес, суд 
над Димитровим. Сюди автор вклю
чив маловідомі досі матеріали тієї 
епохи —  памфлети, статті, які друку
валися у редагованому ним віснику 
«Вик».

Анук Еме.

ФРН
Режисер Штрауб зияв 

фільм під назвою «Хроніка 
Анни-Магдалени Бах». В 
ньому розповідається про 
творче життя композитора 
Иоганна-Себастьяна Баха в 
1721— 1748 рр. Оповідач у 
фільмі —  дружина компози
тора Анна-Магдалена, роль 
якої виконує Крістіана Ланг. 
Режисер Штрауб не зосе
реджує уваги на подіях осо
бистого життя композитора; 
як зазначає критика, «це 
фільм не про Баха, а про 
його музику».

Роль Йоганна-Себастьяна 
Баха виконує актор Густав 
Леонардт.
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ЯК ГУБЕРНАТОР 
ТРОКИ НЕ СТАВ 

ДЕПУТАТОМ

Чотири ДЖИПИ три ГОДИНИ були В дорозі 
й ось, нарешті, зупинилися коло сільської 
кав’ярні. З передньої машини вийшов губер
натор, а з другої вилізли його секретар, 
скарбничий, чиновник комітету держбезпе
ки й комендант жандармерії. А  в задніх ма
шинах приїхали чиновники з установ сіль
ського господарства, охорони здоров’я, ос
віти, торгівлі, а також з пошти та ліцею.

Селяни побачили авто й повискакували з 
кав'ярні надвір. Хто цілував начальству ру
ки, хто стискав їх, а хто й кинувся обніма
тись. Губернатор теж пригортав їх із лю
бов’ю до своїх грудей.

У людей цей вияв демократії, що вони 
про неї так мріяли, викликав сльози ра
дості.

Всі пішли до кав’ярні. Губернатор сів, пі
дібгавши ноги, на лаву. Але спочатку поса
див поруч себе найстарішого в селі Мах- 
мут-агу. Потім повсідалися, де кому нале
жить, селяни. Дехто сів на ослінчики.

Губернаторів почет вишикувався праворуч 
і ліворуч.

—  Ласкаво просимо...
—  Доброго вам здоров'я, панове...
—  Гостинно просимо...
—  Мерхаба! 1 —  прикладали селяни до 

грудей руки.
—  Мерхаба!..

1 Добридень (тур.).

Губернатор теж прикладав до серця пра
ву руку й вітався з кожним окремо:

—  Мерхаба, мерхаба!..
Принесли чай та каву. Чиновники пили 

навстоячки, бо губернаторового наказу сі
дати не було.

—  Ну, як же вам ведеться? —  солодень
ко запитав губернатор селян.

І одразу з усіх боків закричали:
—  Дай боже тобі здоров’я!..
—  За твоєю головою маємося!..
—  Дякувати аллахові.
Губернатор розмовляв, як звичайнісінь

кий селянин. Навіть призвичаївся до сіль
ської балачки.

—  Земляки, я вже скучив за вами. Скіль
ки оце вже днів, як я у вас не був?

—  Та скільки ж... —  почав якийсь дід, —  
оце ж учора, чи пак позавчора і був.

—  І справді, Іреджеп-ага?.. А  мені здало
ся, що вже цілий рік не бачив вас.

Губернатор селянам тикав, і вони йому 
теж не викали.

—  Махмут-ага, —  звернувся губернатор 
до одного з селян, —  як твої справи?.. Дали 
тобі в банку кредит?

—  Дякую... Сьогодні був у місті, то взяв 
у селянському банку дві тисячі кайме...

—  Що ти кажеш! Ти був у місті й не міг 
до мене зайти?! Випили б кави...

—  Не хотілося тебе турбувати...
—  Отакої... Що за скромність!.. Той ві- 

лайєтський палац —  ваш дім.
Потім губернатор звернувся до іншого 

селянина:
—  Ісмаїле, я тебе вчора уві сні бачив.
—  Дай боже, щоб добре!
—  Всі мої думки —  про вас. Все думаю, 

може, вам чогось бракує... Отож цілий день 
розмірковую, а потім уночі бачу уві сні.

У цю хвилину відчинилися двері, й до ка
в'ярні ввійшов селянин. Він одразу ж підій
шов до губернатора, обняв його й запитав, 
як ся має.

Губернатор знав імена майже всіх се
лян. Махмет, Ехмет, Гусіїн...

Коли ж чийогось не знав, то питав:
—  Даруй мені, як тебе звати, бо я забув.
—  Сатулмуш...
—  Так далеко не сідай... Ходи, Сатулму- 

ше, до мене... і сідай...
Губернатор показав рукою на чиновників, 

що все ще стояли, й запитав селян:
—  Чи ви знайомі, панове, з оцими людь

ми? Знайомтеся, оцей худий...
—  Знаємо, Нектюпчю-бей!.. —  кричали 

селяни.
—  А  поруч, товстун, збирає податки. Ко

ли вам буде скрутно, не стукайте в його 
двері, а йдіть просто до нього. А ні, то 
прямо до мене!.. А  отой у краватці, в по
дертому черевиці...
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—  Знаємо!.. Відає сільським господар
ством...

Губернатор познайомив селян з усіма чи
новниками й дозволив їм сісти.

Відтак знову звернувся до селян:
—  Оце і є демократія, громадо. Раніше, 

щоб побачити їх в обличчя, треба було 
гроші платити, а тепер вони самі до вас 
приїжджають.

—  Хай тобі господь віддячить!
—  Може, у вас які скарги є?
І коли хтось із селян щось хотів, губерна

тор одразу Ж наказував чиновникам:
—  Запишіть і негайно вжийте заходів. Про 

результати повідомте.
З чиновниками губернатор розмовляв 

так, як говорять у Стамбулі.
—  Наш губернатор яку хочеш мову 

знає... —  хвалилися селяни.
Двері знову відчинилися, і зайшов моло

дий, змарнілий парубок. Несміливо піді
йшов до губернатора. Той відразу ж підхо
пився й обняв його так само, як усіх селян, 
притиснув до грудей і поцілував у чоло.

—  Як ся маєш?
—  Дякувати, добродію...
Дивно!.. Цей молодик розмовляє інакше.
—  Тебе звати Ірза? Забув щось...
—  Ні, добродію, Мусліх...
Губернатор одразу ж узяв себе в руки.

А  що, як він помилився? Може, цей моло
дик у випрасуваних штанях не селюк? І він 
здивовано звів брови.

—  Хто ти?
—  Учитель, добродію...

Губернатор аж скривився. Він думав, що 
це селянин, обняв його й поцілував.

Губернатор нічого не сказав, а тільки за
сичав з тамованої злості. Вчитель не знав, 
що йому робити.

—  Іди отуди... й стань!.. —  врешті грим
нув на нього губернатор.

Вчитель, наче в чомусь винний, схилив го
лову й знічено став за чиновниками.

Настав час полуднувати. Всі перейшли до 
сільської світлиці. Губернатор разом із се
лянами умостився на долівці.

Згодом на мідному тарелі подали плов, і 
губернатор, як і всі, наминав його дере
в'яною ложкою... Потім запив айраном. По 
обіді стали прощатися:

—  Бувайте здорові!..
—  Приїжджай іще!.. Чекаємо!..
—  Ходи здоров!...
Гості сіли в джипи й поїхали до іншого 

села.
Настав час виборів. Із вілайєта вибирали 

п’ятьох депутатів. Всього було вісімдесят 
чотири кандидати, серед них і губернатор. 
Він нітрохи не сумнівався, що його вибе
руть. Бо ж який селянин не проголосує за 
нього? Чотири роки разом з ними провів. 
Ні хворих, ні здорових не оминув своєю 
увагою. Що їм тільки забаглося, все ви
конав.

І ось тепер перед натовпом виборців він 
вийшов на трибуну, щоб виголосити про
мову. Засмучений Мевліт-ага, що стояв у 
гурті, попросив губернатора:

—  Дозвольте мені... Я скажу кілька слів 
із цього високого місця...

Губернатор знав, що Мевліт-ага його хва
литиме, отож узяв старого під руку і вивів 
на трибуну. Мевліт-ага погладив бороду і 
почав промову.

—  Громадо!.. Наш губернатор тепер кан
дидат. Я знаю, ви всі проголосуєте за ньо
го... Але чи подумали ви, як то буде нам 
далі? Мені вісімдесят два роки, і я не па
м'ятаю, щоб у нашому вілайєті був такий 
губернатор. Хто зробив нам дорогу? Він! 
Хто провів воду? Він! Не було в нас ліка
ря —  дав! Попросили у банку позику —  
дав!.. Об’їдьте всю державу —  ніде не 
знайдете такого... І зараз, коли він стане де
путатом, що буде з нами? Депутатами всі 
можуть бути... А коли ми відпустимо його 
з вілайєта, що тоді буде? Подумайте, а тоді 
вже вирішуйте!..

Мевліт-ага зійшов униз. Губернатор спо
лотнів, але не виказав свого гніву, а знову 
вийшов на трибуну. Він подякував за те, 
що його так похвалили. А потім дві години 
розповідав, як він захищатиме їхні права і 
як дбатиме про них, коли його оберуть де
путатом.
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Але слова Мевліт-аги зробили своє. Че
рез три дні по виборах із скриньки вийня
ли двісті чотирнадцять бюлетенів. За губер
натора проголосували тільки його чиновни
ки та четверо душ його родини.

Перед виборами губернатор полишив 
свою посаду, бо ж мав надію, що стане де
путатом. Нині він ніде не працює, а пише 
книжку про те, як треба керувати людьми. 
Після чотирнадцятирічної служби тільки од
не й зосталося в його пам’яті: замість «к» 
він вряди-годи вимовляє селянське «г». Ото 
пише-пише свою книжку, а тоді підведе го
лову та й скаже дружині:

—  А приготуй, люба, одну гаву, я сто
мився!..

ЗАПЧАСТИНИ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ

До кав'ярні увійшов чоловік. Він ні до 
кого не привітався, одначе всі так і вп’яли
ся в нього очима. Ще й загукали:

—  Добридень, Хаміт-ага!
—  Добридень...
—  Чого це ти, Хаміт-ага, сопеш, наче 

бик?.. —  запитав якийсь дідуган.
—  Та слава богу, Алі Чавуш, таки вряту

вався од тієї погані, —  повернувся до діда 
Хаміт-ага. —  Слава аллахові!..

—  Вітаю, либонь, віддав борг у банк?
—  Та де!.. Хто там тепер думає про той 

борг. Ледве одвернули від себе того нечис
того трактора.

Діди, що досі куняли, ледь зачули слово 
«трактор», скинулися і всі обернулись до 
Хаміт-аги.

—  Справді?..
—  Не зоставив нічого?
—  Розкажи ж...
—  Навіки слава аллахові, що сподобив 

мене ще подивитися на білий світ...
Всі зацікавлено поприсовувалися до Ха- 

міт-аги.
—  Це довга історія... Прийшов же ото 

наш син із війська і напосівся на мене... Я, 
каже, навчився водити машини, то давайте 
купимо трактора. А саме й дочка з зятем 
приїхали. Вони вчителі, закінчили інститут і 
приїхали на канікули та й собі тієї ж: «Ку
пуйте трактора!..» Та чи нам, кажу, не ви
стачить двох волів, адже досі жили... Дочка 
тоді тиць пальцем на календар. Бачите, ка

же, тисяча дев’ятсот п'ятдесят п ятий рік, 
двадцяте сторіччя, а ви не розумієте. Зять 
по обіді почав промову на цілу годину, що 
машини —  це прогрес і соромно нині ора
ти волами.

А син підрахунки робить, скількох най
митів наймаємо, коли оремо. Десятьох? А 
на скільки днів? На місяць... А трактором 
за тиждень усе поорав би. А потім ще й 
людям орав би за гроші. За рік і окупив
ся б трактор.

І отак щодня. Син бубонить, дочка теж не 
вмовкає, ще й зять морочить голову. Волів 
годувати треба, а в трактора хлюпнув два 
кухлики бензину та й годі... Воли цілу зиму 
лежать та тільки те й роблять, що ремига
ють, а трактор стоїть і їсти не просить.

Що робити —  всі проти мене... Воли, ка
жуть, і хворіють, і старіють, і здихають. Я, 
може, й не спокусився б, так ще й стара 
почала довбати голову. Каже, он Муса Ча
вуш купив, і Шолудивий Мамід теж. І так 
ізрання й до вечора: трактор, трактор, трак
тор... А  стара одно туркоче: «Он уже й 
Михдар купив... Навіть Мемішин Посін —  і 
той купив. А ти наче на пень з’їхав». По
вірите, людоньки, мусив погодитися.

—  Ну й що? —  підохочували його слухачі.
—  Та що ж. Я, може, таки й не брав би, 

так наш учитель каже мені: «Хаміт-ага, в 
тракторові вісімдесят кінських сил». Ого, ду
маю. Це як проїде, то ні тобі каменя, ні 
горбочка не залишить.

І в хаті без увагу: гир! гир! Нема мені 
просвітлої години. «То й купімо! —  кажу.—  
Вже й справді, як Мемішин купив, то це 
наче ми найгірші». Тільки де ж грошей узя
ти? Кажуть, банк позику дає. А якого трак
тора купимо? Є великі, середні й малі. Ка
жу, купімо малого, а син: «Не хочу мало
го!» І дочка теж: «Великого!» А  зять: «Один 
же раз купуємо». Ще й жінка: «Всі купують 
великі, а ти нам на сором хочеш малого 
купити».

Зібралися ми й пішли до міста. Прийшли 
до постачальні сільськогосподарських ма
шин. Сидить там якийсь пан та й питає, 
скільки у нас землі. Кажу, вісімдесят дону- 
мів *. Тоді, каже, бери малого, він не те що 
вісімдесят, а вісімсот виоре. Наші мені: «Це 
він нас дурить. Ми хочемо великого!»

А той тоді: «Чотири тисячі задатку. І ні
трохи менше».

Крутнувся та й пішов.
А мені кому хочеш, тому й кажи, що в 

мене немає чотирьох тисяч. Веду на базар 
воликів... Своїми руками вигодував. Муру
гий зазирає мені в вічі й, бігме, плаче. А 
половенький лиже мені пику. Ну, як там не

1 Донум—площа, що дорівнює приблизно 320 кв. м. (тур.Д
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було, продали волів, назбирали три Тисячі. 
Ще й позику в банку взяли. І купили ве
ликого трактора. Наче гора. Казали, два 
кухлики бензину, а там як треба всього, то 
хтозна й скільки: і мазуту, і мастила. Поліз 
син до керма, посідали й ми. Од поганого 
ока почепили на трактор старого черевика, 
головку часнику й синю намистину. Надве
чір приїхали додому. І почалося з того 
дня —  навіть Юсуф, і той купив трактора 
на свої десять донумів облогу.

А ввечері, де не глянь, скрізь трактори 
диркотять. Мій син усіх випереджає. Спе
реду їхав Мемішин Гюсін, то мій син так 
його дунув, що той осів край дороги, наче 
черепаха...

Дивина та й годі... В суботу знову на трак
тора, і всією родиною до міста.

Стільки тракторів, що наче потяг під'їхав 
до кінотеатру. А з міста повертаючись, по
чинаємо тракторами наввипередки. Мій син, 
мов крутивус, сидить на тракторі, пишаєть
ся. А як дожене котрого, то так і дуне. Ко
ли це: трісь-бах! О боже... Фари погасли, і 
наш трактор зупинився. Все довкола заво
локло смердючим димом...

—  О-о-о! Далі, далі, Хаміт-ага!
—  Найняли ми буйволів та й притягли 

того гріха додому. Подався син на другий 
день аж у Стамбул до постачальні. Ми ду
мали, що дамо там трохи грошей та й якось 
зарадять тому залізному дідькові. Але ку
ди... На такий, кажуть, великий трактор і 
запчастини треба великі. Порадилися ми, й 
син знову каже: «Піду я куплю тих гайок». 
Іди ж, кажу, та не барися, бо вже й поле 
незабаром треба орати.

—  Далі, далі, Хаміт-агаІ
—  Та оце ж і далі. Пішов син та й не 

чуть. Вже й орать люди почали, а ми осла
вилися на все село. Волів би купити, так 
грошей катма. Виорали найманими. Аж це 
від сина звістка: «Тату, одне купив, а на 
більше нема грошей. Хутко вишли тисячу 
кайме».

Побіг я до банку, взяв грошей/ послав. 
Аж приїжджає син додому, у руках та зна
доба з п’ятака завбільшки. «Що це ти, —  
кажу, —  парубче, приніс? Оце тисяча кай
ме?..»

Знайшли якогось партача, вставив він ту 
знадобу, загуркотіла погань...

Прийшла зима. Замкнули ми те пекло 
в хлів, замість половеньких воликів...

А з постачальні вже сповіщають, щоб 
платили внески, а з банку вимагають про
центів. А грошей нема... Купили нещастя 
на свою голову. Ледве нашкрябали на ті 
внески та відсотки.

Зазеленіла весна. А виїжджай, кажу си
нові, на поле. Тільки той виїхав, а та погань 
трах-бабах та й стала. А чого —  хтозна.
І нема кого спитать. Привезли знову май
стра. Поламане, каже, зубчате коліща. «То 
вставте», —  я йому. А він: «Нема. Можна 
ще одного трактора купити та вставить звід
тіля». Ой мої волики, ой мої муругі, ой 
мої половенькі! Трактор не віл, не дорі
жеш, не з’їси... Лежить залізо купами в су
сідів по городах, —  наче гори хто понавер
тав...

А тут сповіщають, щоб висилали другий 
внесок... «Забирайте, —  кажу, —  свого 
трактора назад!» —  А  вони: «Ми брухт не 
збираємо». Думав, здурію. Аж чую, бала
кають, буцім в Адана живе якийсь чолЬвік, 
який уміє робити всілякі запчастини. Я й 
кажу своєму парубкові: «їдь, виторопню,
хай щось зробить...» Поїхав, а той чоловік 
каже, треба подивитися трактора. Вези, ка
жу, синові. Потяг той двома волами, за пів
місяця дотягнув. А той чоловік, видно, зо
лоті руки має, п'ятсот кайме взяв за колі
ща. Щоб не осоромитися на весь білий 
світ, продали ще десять донумів, послали 
п’ятсот кайме.

Коли це приїхали дочка з чоловіком та 
й кажуть: «Раз стільки грошей утелющили, 
то давайте хоч розважимося трохи». Та з 
дітьми, з усім кублом і повсідалися на трак
тора. Я синові й кажу: «Не чіпайте машину, 
нащо ви нею ганяєте, то ж таки не коня
ка». Але хто там слухає. Саме їхав трак
тором Мемішин Гюсін, то син слідом, наче 
пастух. Наш трактор як зареве, як зареве, 
наче віслюк ослиху побачив... Авжеж, чого 
йому й не заревти, куди тому карбюрато
рові й не лопнуть!.. А казав же синові: «Не
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гонися, не роби того. Арабський кінь та й 
той, бува, підупада, а це людське поріддя 
придумало, гяури! А  ти думав, арабський 
кінь?!»

Штовхади ми, штовхали того біса —  сто
їть, уперся, наче осел коло води. «Оце ж 
тобі, —  кажу синові, —  й трактор. Оце як 
проїде, то ні тобі каменя, ні горбочка не 
залишить. От і проїхав! А  якби це воли!..»

Потім гукнув я дочку й зятя та й питаю: 
«А який же це, суча дочко, рік тепер?.. Ти
сяча дев’ятсот п'ятдесят п’ятий?..» А тоді до 
зятя: «А яке століття? Двадцяте?..» Ой, мої 
волики, мої половенькі, оберемок соломи 
кинь та й поганяй... Запрягай у воза, їдь у 
поле, їдь молотити...

—  Далі, Хаміт-ага, далі!
—  Далі... Продали ще десять донумів 

землі, бо знову повідомили, щоб платили 
внески та відсотки. Сорому не мають ті па
ни. Гвинтик випаде —  п’ятсот лір. Дрібнич
ка яка з пучку завбільшки —  тисячу... А 
порвуться ланцюги —  не знайдеш, не ку
пиш і за тисячу. Нема запчастин та й годі.

Товклися вже, товклися коло того трак
тора, витягли, щоб орать, а він трясеться, 
наче пропасниця йому причинилася... На 
моєму городі куди не глянь, скрізь то гвин
ти, то гайки, то залізяччя всяке валяється, 
наче я його понасівав.

Аж чую, приїхав до нашого району депу
тат від демократичної партії. Пішов я до 
нього та й питаю: «Що ж нам робити, що 
для таких, як слон, тракторів, немає ма
леньких запчастин?»

—  А  він же що, Хаміт-ага?
—  Багато наговорив, тільки я мало що 

второпав. Сказав, що в давнину, ще як ка
м'яний вік був, люди жили так погано, що 
й життям це не можна назвати. А  тепер за
лізний вік, вік демократії. Культура до нас 
прийде з залізом. «Це, —  кажу йому, —  
добре, що ви принесли культуру, тільки ж 
де її запчастини? Ходіміте в поле та поди
віться, що культура порозпадалася на 
шматки, наче дохлятина купами валяється. 
Аби ж із тієї культури було хоч трохи по
живитися. А  то бий, бий —  не встає».

—  Далі, далі, Хаміт-ага!
—  Далі ж... «Ми, —  каже, —  замовили 

в Америці, фабрику зробимо. Трошки по
чекайте, й буде запчастин як полови».

А  я йому: «Ми повинні ждати, а банк же 
не жде. Скажи банкові, хай теж почекає. 
І відсотки не чекають». Ой, це, мабуть, ска
жу я вам, покарано мене за волів. Це за 
мій гріх, бо як продавав я мого половень- 
кого, то він аж плакав...

—  Далі, Хаміт-ага, далі!
—  Ну, щоб довго не розводити... Продав 

я все поле, сплатив борги. Потім викликав

дочку й зятя. Узяв стару з сином та й по
вів їх до того залізяччя. Оце, кажу, повпря
гаю вас зараз у ярма й тягніть цього чорта, 
наче воли, може, виоремо... Але тільки за
вели мотора, як пасок трісь. Що смикнули 
удруге —  другий пасок трісь. Упораються 
з паском —  гвинт випаде, гвинта вкру
тять —  колесо поламається...

—  Далі, Хаміт-ага, далі!
—  А далі бачу, що так не буде тому кін- 

ця-краю. Тоді, кажу, я покажу вам, як тре
ба коло нього поратися. Узяв молота та 
луснув по керму. Оце вам, кажу, двадцяте 
сторіччя. А оце ось цивілізація —  та по мо
тору бух молотом. А  це ось запчастини, та 
по колесу як гахну... Коли це стара як за
лементує: «Рятуйте, чоловік здурів!» Доч
ка навтікача, зять за нею... А  син теж як 
дремене... А  я пошпурив молота та оце й 
прийшов сюди. Так упрів, що й ниточки су
хої нема на мені.

—  Далі, Хаміт-ага!
—  Що ж далі! Слава аллахові, що одвів 

мене від того гріха, що врятував од тієї 
погані...

—  А подайте мені міцної кави!.. —  весе
ло гукнув Хаміт-ага, мить помовчавши.

СВОЇМ
Щ АСТЯМ
Я ЗАВДЯЧУЮ
ТОБІ

—  Азізе, я з однією познайомився, не 
кажи!..

—  Гарна?
—  Чи гарна!.. Та ось фотокартка, поди

вися.
—  Гарна з біса!.. Дивися не прогав.
—  Я прогавлю? Не на того натрапив!
—  Ну, а вона ж на тебе яким оком ди

виться?
—  Та наче ж нічого...
—  Дивись, жінки люблять войовників!..
—  Та воюватиму ж!

—  Ну, як тобі ведеться?
—  Та нівроку... Пам’ятаєш, я тобі розпо

відав, що познайомився з однією...
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Ага, то й що?
—  Палаю, як скіпка. Так закохався, що, 

може, й збожеволію.
—  А вона?
—  Хтозна.
—  Зроби так, щоб і вона закохалась!
—  А що ж я зроблю?
—  О, я тебе навчу. Хто-хто, а я їх знаю. 

Треба подарунок купить. Жінки квіти люб
лять, особливо гвоздики... А потім і до
рожчий подарунок купи... І не забувай що
разу додавати, що вона розумна дуже.

—  Гаразд, ізроблю, як ти радиш.

—  Ой, який я тобі вдячний.
—  А що таке?..
—  Ти, Азізе, й справді знаєш жіночу ду

шу. Я все робив, як ти порадив, і вона те
пер привернулася до мене. А що далі роби
ти, бо я не можу, згорю від кохання?!

—  Поведи в кіно. Тільки щоб якась ве
села музична комедійка була, серйозного 
нічого не треба. А потому запроси її до 
кав’ярні, пригости ванільним морозивом, 
чуєш, ванільним. А ще щоб у тебе в кише
ні завше було шоколадне драже, не забудь.

—  Ні, не забуду. Але я, мабуть, збоже
волію.

—  Учора були в кіно. Пригостив драже, 
так вона мало не вмерла з радощів. А по
тім пішли до кав'ярні. Ванільне морозиво 
як замовив, то вона каже: «У вас тонкий 
смак». Тільки що ж далі?

—  Раджу поїхати на Великий острів, там 
такий пляж!.. Потім на танці, але запрошуй 
її тільки на вальс.

;—  О боже, як мені її запопасти в руки!..
—  Роби все, як я вчу.
—  Далебі, не знаю як і дякувати тобі.
—  Та бог з тобою... Я просто ділюся 

досвідом.

—  Ну, то де були?
—  Та були скрізь. Тільки нема діла.
—  Чому?
—  Вона заміжня. Марно топтав стежку.
—  А що, вона любить чоловіка?
—  Та де там! Бовдур якийсь, не чоловік. 

Тетеря там така, казала, нічого не тямить. 
Жінрчої душі не розуміє.

— • Бідна жінка, а чому ж не розлучиться?
—  Каже, якби на мене надію мала, то й 

сьогодні б розлучилася. Як би його, га?
-г- Не кидай, ходи далі до неї...

—  Як справи, посуваються?
—  Де там... Ще й разу не цілувалися. Со

ром язлива якась. Але бачу, що любить 
мене.

—  Купуй подарунки. Гарні якісь духи або
що.. А потім матерії якої. Жінкам дуже 
блакитна подобається.

—  А як чоловік здогадається?
—  Вона ж сама казала, що опудало якесь, 

не чоловік. Коли хочеш, то я виберу мате
рію сам...

—  Гаразд... Тільки не барися!..

—  То як воно?
—  Чудово! Подарував духи, так вона!.. 

Я їх найдужче люблю, каже. ! матерія спо
добалася. Тільки ми й досі наче школярі. 
Що мені робити, га?

—  Почитай вірші Кемаля... «Розлучися, 
люба, повінчаємось...»

—  Де це ти пропав, що хтозна-скільки й 
не бачились!

—  Е, справи. Розлучилася нарешті.
—  Тепер поберетеся?
—  Авжеж!
—  Дивись, не барися!..
—  Не знаю, як тобі й дякувати. Учора 

побралися. Аби* не ти, то не бачить би мені 
її. Своїм щастям я завдячую тобі.

—  Це я тобі маю дякувати, брате. Бо 
завдяки тобі нарешті розлучився з дружи
ною.
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помилки
ЛІКАРІВ
ПРИХОВАЄ
МОГИЛА

Ми перед дверима однієї міської лікарні. 
Хворих —  хоч греблю гати. До лікаря ви
кликають по черзі. Ось вихопився якийсь мо
лодик із рекомендацією і шмигонув до ка
бінету прямо перед носом молодиці. Реш
та теж простягає руки й показує рекомен
дації.

Стоять, щоб зробити рентгеноплівку. Ось 
викликають на рентген молодицю, у неї бо
лить кутній зуб. Після неї заходить хворий 
на сухоти парубок. Молодиця виходить з 
рентгеноплівкою в руках.

Хворий на сухоти парубок стоїть під две
рима кабінету й чекає. Ось і його черга. 
Лікар-фахівець бере у нього плівку, вив
чає її.

—  Та-ак, у вас на кістці нижньої щелепи з 
лівого боку пухлина. Треба негайно робити 
операцію.

Парубок остовпів:
—  У мене ж сухоти...
—  Ні-ні... Що ви, на плівці... Операцію і 

негайно.
Парубок із плівкою в руці йде до опе

раційної.

А молодиця із закутаним рушником об
личчям стоїть теж під дверима лік^ря-фахів- 
ця. Щока в неї розпухла й тверда, як бара
бан. Лікар розглядає знімок і каже:

—  Вам, пані, треба полікуватися у сана
торії.

Жінка ледве роззявила рота:
—  Та що ви, добродію!
—  Більше вам нічим не зараджу. Вашим 

легеням потрібне повітря й стрептоміцин.

У хворого на сухоти парубка вирвали три 
зуби й розтрощили кістку.

А біля дверей стоїть натовп і чекає. Лі
кар витягає четвертого зуба і заглядає у 
знімок.

—  У вас хронічний ревматизм.
—  Добродію, у мене сухоти...
—  О! Що це ви самі на себе наговорює

те. Я вам дам ліків, щоб не було ускладнен
ня на серце.

А молодиця, вже з іншою плівкою7 в руці, 
стоїть під дверима іншого лікаря-фахівця 
й чекає черги. Лице їй так розперло, що 
вже не видно одного ока.

Лікар вивчає плівку.
—  Пані, потрібна допомога хірурга.
—  Але ж, добродію, гляньте на моє об

личчя. На обличчя! —  жінка спромоглася 
навіть закричати.

—  У вас порушений кровообіг...
Жінка то кричить, то стогне. Врешті, пла

чучи, йде до операційної й лягає на стіл —  
їй вирізуватимуть апендикс.

Молодиці вирізали апендикс, обличчя її 
опухло так, що й очей не видно, а після 
операції на легенях вона вже, вважай, і ди
хати не могла. А їй знову дали знімок ін
шого хворого.

—  Потрібне негайне втручання медици
ни! —  сказав їй лікар.

—  Хай втручається, —  ледве вимовила 
молодиця.

—  Коли ви не зробите на нозі операції, 
то розпрощаєтеся з життям.

Жінка застогнала й пішла до операційної.

А парубок із зав'язаною щелепою теж че
кав —  стояв у черзі до іншого фахівця. У 
нього вже були сухоти третьої стадії. Але 
мало того, що він харкав кров’ю —  від тих 
ліків, що їх дали йому проти ревматизму, 
скарлючилася нога. Тепер у руках він три
мав аналіз сечі й крові. Звичайно, й цього 
разу теж йому ткнули в руки чужий аналіз. 
Лікар розглянув аналізи й вигукнув:

—  Я дивуюся, як ви ще стоїте на ногах.
Очманілий від операції та ліків проти рев

матизму парубок пробелькотів:
—  Я теж дивуюся!
—  У ваших нирках та сечовому міхурі 

повно каміння. Негайно ж операцію!..
—  Добродію...
—  Цитьте! Що воно за хворі, зовсім не 

цінують свого здоров’я.
Парубок застогнав і, кульгаючи, по

плентався до операційної.

В цьому кабінеті працює лікарська ко
місія. Кого тільки нема під дверима: і ко
ростяві, й сліпі, й кульгаві, й такі, що вже 
ледве по світу ходять.

Спочатку підтримуваний двома санітарка
ми до кімнати заходить ледве живий пару
бок. Навколо столу, вкритого зеленим сук
ном, сидять лікарі у білих халатах. Один 
з них читає історію хвороби: «В результа
ті того, що хворій зробили операцію мат
ки, науково було доведено, що зона вже 
не зможе народжувати дітей, та незважаю
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чи на це хвора народила ще трьох дітей, 
що неможливо з точки зору медицини».

Парубка винесли на ношах. Невдовзі він 
оддав богові душу, і його труп передали 
студентам-практикантам.

Тепер до кабінету зайшла на милицях од
нонога жінка з таким страшним обличчям, 
що ніхто не сказав би, що воно колись бу
ло схоже на людське. Один лікар почав чи
тати: «Лікарська комісія нашої лікарні ре
тельно оглянула хворого й визнала, що він 
цілком здоровий, а лише прикинувся хво
рим, щоб уникнути служби у війську».

Жінка як стояла на одній нозі, так і бе
бехнулася дололу.

РОДИННИЙ
СКЛЕП

Весна, тепло... На станції Єшільюрт па
сажири чекають на поїзд. Зала для чекання 
повнісінька. Навіть надворі годі протовпи
тися.

В залі стоїть молодиця із сповитим не
мовлям і щось розповідає якійсь пані. Мо

лодиця огрядна, і хоч їй, може, заледве 
якихось тридцять років, вигляд у неї вже не
молодий. Густі чорні коси закучерявлені, ли
бонь, у перукарні. Молодиця кругловида, 
мизата. Одягнена в якусь блискучу сукню. 
На одній руці тримає дитину, а в другій ве
лику, наче валіза, сумку. Стан низький і но
ги схожі на карафку.

—  Вибачте, —  удається вона 'до пані, що 
сидить перед нею. —  Сором питати, але 
куди ви їдете?

—  До Стамбула. На Джанкур-тарані меш
кає мій зять, то я до нього.

—  От добре. І я до Стамбула. Там наш 
родинний склеп... Я туди... Раніше в нас бу
ла машина. Але оце переїхали в нове по
мешкання й не було де поставити машину, 
то мій і продав... А чекати потяга так тяж
ко, ніяк не звикну... Якби це машина, то 
сів би —  й за хвилю там.

—  А де ваш родинний склеп?
—  Де? Це-е... як його? Ото, господи... На

че з голови випало. На язиці крутиться, а... 
О, згадала, на Модерному цвинтарі. Наш 
склеп іздавен був на Мевлянкапи. Але на
ші не вподобали того місця —  кажуть, са
мі старі могили —  та й перенеслися на М о
дерний цвинтар.

—  А де це?
—  А ви хіба не знаєте? Та на Шішлі ж. 

А у вас є родинний склеп?
—  Авжеж, є... Хіба ж можна без цього?
—  Дехто не має... —  І повела голосно, 

щоб усі почули. —  Коли людина має рід, 
то мусить мати й склеп... Ви знаєте, для 
мене той склеп —  то мій спокій...

—  Чому?
—  Бо коли небіжчиків ховають по різних 

цвинтарях, то стільки того часу треба. Той 
там, а той десь-інде... А  склеп —  то зовсім 
інша справа. Усі вкупі...

—  А хто ж там у вас похований?
—  Все з нашого роду... Дядько, свекор, 

потім наші своякині... І перша жінка мого 
чоловіка. Я вже друга в нього, перша по
мерла.

—  А-а...
—  Я свого свекра й не бачила ніколи. То 

оце їду хоч на цвинтарі провідать...
—  Вже відчинилася каса, треба квитка ку

пити, —  мовила жінка і встала.
Тоді молодиця звернулася до іншої гар

но вбраної жінки:
—  Які тільки дивні люди є на світі...
Та ще й рота не розтулила, а молодичка 

вже повела далі.
—  Хоч би й та пані, що зі мною щойно 

розмовляла. Ні сіло, ні впало хвалиться, що 
в них є родинний склеп. Нащо його хвали
тися... Може, ще й немає. Що це, закон, що 
всі повинні мати? Наче це яка ганьба, коли 
хтось не має. Ні ж, треба брехати. Еге ж,
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пані? Убогість —  не сором... А проте з оде
жі видно, в кого може бути родинний склеп. 
Вибачте за нескромність, а де ваш родинний 
склеп?

—  В Самсуні.
—  А-а-а... Далеко. А наш у Шішлі, на 

Модерному цвинтарі. Ви ніколи не були 
там? Дуже гарне місце. Правда, трохи доро
го. Зате яке повітря, яка мальовничість. І 
автобус зупиняється недалечко. І догляда
ють там неабияк. Ніхто не каже, всі там не 
куплять, бо таки дуже дорого. Кожен пне
ться, зі шкури вилазить. А де ви сказали 
ваш?

—  У Самсуні.
—  Там, безперечно, дешевше...
Ошатно вбрана жінка засміялася і, ні

чого не сказавши, встала й пішла.
Молодиця зиркнула сюди-туди. Не знай

шла нікого, щоб зачепитися, й подалася в 
інший куток зали, там надибала сухеньку, 
аж чорну, бабусю.

—  Хи, буцімто й справді в Самсуні має 
родинний склеп.

Сухенька, аж чорна, бабуся нічого не 
второпала й перепитала:

—  Що, що?..
—  Каже, що в Самсуні має родинний 

склеп...
—  Хто?
—  Та оце щойно я з однією розмовля

ла... Наче в тому містечку будують родинні 
склепи. Вона, бачте, розумна, а ми дурні, 
нічого не знаємо, інша справа Стамбул. 
Хоч би вже брехала, та так, щоб на правду 
скидалося... А наш склеп знаєте де? На Мо
дерному цвинтарі...

—  Яка краса...
—  Краса і яке повітря...
—  І на цвинтарі Топкапи теж гарні склепи.
—  Ваш там?
—  Ні... У нас немає склепу... Я бачила 

чужі... Дуже гарні...
—  Гарні, кажете? Це ж де?
—  В Топкапи...
—  Треба сказати своєму, щоб і собі ку

пив там, коли гарно... У нас перше був у 
Мевлянкапи. Але мій каже, старий, та й пе
ребралися на Модерний цвинтар. А ви, ка
жете, не маєте?

—  Ні...
—  Шкода... Та не журіться... Може, й у 

вас колись буде... А в нас склеп із давніх- 
давен. Моя свекруха, ще я дівкою була, 
сказала: «Я не візьму невістки з такої роди
ни, яка не має свого склепу». Шукала все 
та розпитувала, потім їй доказали, що в нас 
є, то вона так зраділа. Але ж люди, що вже 
за лихі... Набрехали свекрусі, буцімто ми 
показали не свій склеп, а чужий... Своїх ді
вок хотіли заміж повипихати... Які ж тільки 
ці люди, боже мій...

—  Не біжи надвір! —  крикнула бабуся 
малому хлоп'яті, либонь, онучаті й звелася 
на ноги. —  Зараз поїзд прийде, треба йти.

Молодиця почала нишпорити очима по 
залі. Вийшла надвір і набачила якусь літню 
жінку.

—  Вибачте, ви куди їдете?
—  До Стамбула...
—  І я... Там у нас родинний склеп, то я 

туди. А у вас є склеп?
—  Так.
—  І де?
—  В Бебеці.
—  Гарне місце... Я дуже люблю Боспор. 

А ота жінка, —  й показала на гарно вбрану 
пані, —  каже, буцім їхній склеп у Самсуні...

Не дочекавшись відповіді, молодиця по
вела знову.

—  Така раптова спека, еге ж?
—  Так...
—  У таку спеку хіба що холодильник ря

тує... У вас є, звичайно?
—  Так...
—  На скількох ніжках?
—  Не знаю, не заглядала. Але треба га

дати, що на чотирьох, бо стоїть і нічого 
йому не шкодить.

—  А в иас на восьми. Був старий, але ми 
й нового купили. Бо із старого яка користь?

—  Звичайно...
—  І пральна машина теж нова. А тепер 

ще старого пилососа комусь віддамо, а ку
пимо нового. Я кажу, старого треба прода
ти, але мій такий щедрий, каже, подарую 
якомусь бідакові. У нас була й машина. Але 
коли ми переїхали на нове помешкання, то 
не було де поставити. А тепер мій хоче із
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нову купити... То ви кажете, що ваш родин
ний склеп у Бебеці?

—  Так...
—  І давно?
—  Іздавен...
—  О, вже старий... А нового чому не ку

пите? Ми собі нового купили, на Модерно
му цвинтарі. Раніше ми мали у Мевлянка- 
пи, та нашому не сподобалося... Свекруши
не місце так уже прибрали —  довкола лан
цюги, а плита з мармуру. Грошей не жаліє
мо... Аякже... Поки живеш —  готуйся.

—  А так, хай господь дає довгого віку...
—  Свекруха просить, щоб інжиру наса

дили... Я посаджу своїми руками. Я так люб
лю свекруху, дай їй боже здоров'я... Плита 
з такого товстого мармуру, що хтозна і з 
якого. А довкола ланцюги... І ще як наса
димо інжиру... А у вас гарне місце?

Прибула електричка. Всі заметушилися. 
Молодиця згубила пані, з якою щойно роз
мовляла, й сіла до першого-ліпшого вагона. 
Праворуч сидів чоловік, ліворуч хлопчик. їй 
не сподобалися обоє, й вона пересіла на ін
ше місце —  там сиділа жінка.

—  Ви до Стамбула?
—  Так.
—  І я... Там у мене родинний склеп, то я 

туди... У вас, певно, теж є склеп?
—  Немає...
—  А шкода... Родинний склеп —  то спо

кій... Всі родичі перед твоїми очима... Наш 
склеп на Модерному цвинтарі. Ви не були 
там? Сходіть подивіться, який рай...

Коли електричка зупинилася на Стамбуль
ському вокзалі, молодиця з дитиною зій
шла й подалася до «Бюро забезпечення ро
ботою».

КОНЦЕРТ
ПЛАЧУ
ДЛЯ ВАГІТНОЇ
ЖІНКИ

УВЕРТЮРА

Якщо на землі найкращих міст троє, то 
одне з них —  Стамбул. Любов моя, душа 
моя —  Стамбул.

А коли в Стамбулі троє найкращих місць, 
то одне з них —  берег Каламиш— Фенер- 
бахче: дні погожі, дівчата гожі, хлопці при
гожі, удень сяє сонечко, а вночі ллється 
місячне проміння.

А ще на тому березі —  найкращі у всьо
му Стамбулі палаци-кам’янці. Мармуро
ві, оздоблені кахлями, барвистими візерун
ками. І ще —  статуї. Дорогі й зроблені без 
смаку. Натомлений погляд спочиває на зе
лені розкішних садів.

У травні в цих садах квітнуть троянди, 
жасмин, гліцинії. А  по гілках повзають во
ші. Садівники їх і травидлом і'вапном...

А палаци теж обсипані вошами —  то ха
лупки, стулені абияк за один день, що ліп
ляться позад розкішних кам'яниць.

До однієї такої халупки прибилася селян
ська родина: Ісхак із своєю жіночкою Емріє 
та трьома дітками.

Ісхак став на роботу до одного садівни
ка, а Емріє —  слугувати в палаці. По якімсь 
часі вона полишила те слугування і стала 
поденницею. Ходила прати та прибирати 
по різних палацах —  так більше заробляла.

І ЧАСТИНА.

ЧОМУ ЕМРІЄ СМІЄТЬСЯ.

Емріє —  реготуха, все у неї сміється: ли
це, очі, коси, ноги, руки, пучки.

Емріє з Ісхаком заробили трохи грошенят 
і найняли собі халупку вже окремо.

Уранці, ще й сонце не сходило, встає Ем
ріє і, сміючись, порається коло чоловіка й 
дітей. Випровадила їх і сама виходить з до
му, а все на ній так і сміється. Стукає в 
двері палацу —  руки сміються. Ось вона 
вимела всі кімнати в палаці, поприбирала 
й тепер прасує білизну. А сміху в ній ніяк 
не меншає. Пере білизну —  руки сміють
ся, гляне куди —  очі сміються, скаже що —  
слова сміються. Емріє молода, здорова, 
працьовита, бідова.

А її хазяйка... вона не з тих, що живуть у 
палаці, ця мешкає на горішньому поверсі 
одного будинку. Емріє ходить до цієї пані 
раз на тиждень —  попере, поприбирає. Ем
ріє любить цю пані. Вона, правда, менше 
платить, ніж ті з палаців, зате по-людсько
му слово скаже й горем поділиться.

Емріє ото крутиться коло роботи, а ха
зяйка подивиться-подивиться на її плечі, ру
ки, що також весь час сміються, та й питає:

—  Гей, Емріє, чи ти завжди вся смієшся?
—  Як переїхала до Стамбула. Хто ж тоді 

й сміятиметься, як не я. Якби ви бачили, як 
я мучилася в селі, то сказали б, що я ще 
й мало сміюся.

І Емріє розповідає. Ой, село, село... Ось 
оці руки... Оці руки попомісили кізяків, по
репалися, вчорніли. А тепер вони полощуть
ся в теплій воді з мускусом, перуть білиз
ну й сміються. «Ой, пані, де там те мило 
в селі...» Годила, наче наймичка, свекрусі, 
шанувалася, мов кріпачка, у свекрухи, а те
пер —  хозяйка у своїй, хоч і на двоє вікон,
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та своїй хаті. «Якби ви, пані, тільки глянули 
на те життя! Там жити не можна. Хати без 
вікон. Посеред хати тліють кізяки, сажа аж 
повиїдалася в шкіру. А  увечері впадеш на
че мертва... Гірке, пані, сільське життя. Сім 
місяців лютує зима. Ніде ні травички, ні по- 
живинки. А тут хіба так? По обіді стільки 
всього залишається, ще й додому дають... 
Ет, село то не місто. А надто ж Стамбул. 
Пани з палаців нам і одежину яку дадуть, і 
годують. То як же мені не сміятися? І смія
тимуся й виграватиму.

II ЧАСТИНА.

ЧОМУ ЕМРІЄ НАРОДЖУЄ ДІТЕЙ.

Коли Емріє переїхала до Стамбула, у неї 
було троє діток. Незабаром знайшлося чет
верте, а ще за рік —  п'яте.

Пані, яку любила Емріє:
—  Ой, молодице, годі тобі. Як ти їм раду 

даси?
—  Ой, пані, нам би свою халупку, то я й 

перестала б...
Аж ось і шоста дитина народилася, пані 

вже аж дивується:
—  Чи ти збожеволіла, Емріє? Коло них 

же треба ходити. Годі тобі!
—  Е, пані, ми собі поклали, що треба 

свою хату мати. Як куплю хату, тоді й годі.
Так народилося й сьоме, й восьме. Щоро

ку по дитині, бо двічі на рік не можна ж...
—  Годі тобі, жінко, годі, чуєш... Як ти їх 

прогодуєш?
—  Ех, пані, нам аби свою хату поставити, 

а вже теє... Нам аби притулок мати...

Отож народилося й дев'яте. І сміється 
повний живіт, сміються груди...

Ill ЧАСТИНА.

В ЕМРІЄ В ОДНІЙ РУЦІ МЕД,
У ДРУГІЙ МАСЛО.

По четвертій дитині Емріє вже не ходи
ла прати та прибирати. Вона народжувала 
для того, щоб своїм молоком годувати ді
тей отих молодих жінок, які жили в покоях.

Емріє сміється та годує дітей сухогрудих 
матусь із палацу. Сміється молочна мати, 
сміються груди, сміється молоко... Ті ма
тусі ледь народять —  який хіба мине місяць, 
як у них уже висихають груди. Тут і коро
в'яче молоко, й козяче, й консервоване, і 
мамка з Європи, та користі з того мало. 
А в повних персах Емріє ого скільки молока, 
та якого —  двадцятеро немовлят нагодує й 
усім вистачить.

—  Щоб було здорове молоко, та багато, 
треба мені, —  каже Емріє, —  добре їсти. 
Отож мене й напихають. Я й сама змушую 
себе якомога більше їсти. Бачите, яка пов
на стала! Скажу масла —  ось на. Меду ска
жу —  будь ласка... Не роблю нічого, ні за 
холодну воду. Скажу м'яса... «Якого вам? —  
питають. —  Ось біфштекс. А може, вам 
бонфіле? Чи телятини? А може, печені?»

Емріє годує дітей та складає гроші, щоб 
поставити хату. А як буде вже своя хата, 
■годі годі дітей народжувати. Чоловік пра
цюватиме. А вона вряди-годи піде попере 
білизну чи поприбирає дэсь...

Емріє знає, де, в якому палаці і яка жінка 
вагітна, коли народжуватиме, і вже й сама 
відповідно готується.

Отож сухогруді пані приходять і почина
ють:

—  Емріє, голубко... Наша невіста у люто
му народить, десь на кінець лютого буде 
дитинка.

—  Ти вже що хочеш проси, Емріє... Все 
дамо, тільки дивися, Емріє, голубко...

Носять їй вітаміни, щоб була здорова...

ФІНАЛ
Емріє плакала. Вперше відтоді, як пере

їхала до Стамбула.
«Не плач, Емріє, не плач!»
«Плакатиму...»
Дочка Хаджі Сабрі зробила аборт.
—  Пані, я ж на неї надію мала... А тепер 

народжуй десятого, хіба це легко? І хати
ни своєї не матимемо...

Не сміються руки Емріє, ні коси, ані очі, 
ані пучки. Не смішно матері десятьох дітей, 
безпритульній Емріє.

З турецької переклав 
Грицько ХАЛИМОНЕНКО
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/ VV *

BECE/II 
СТОРІНКИ і

ЛЮДВІК СУМСЬКІ

ПРИМІТИВНА
ЛЮДИНА

—  Що то за людина наш директор Бри
за? —  міркували ми без упину й ніяк не 
могли його розкусити. Мине кілька днів —  
і Бриза вже інший.

—  Багата натура, —  казали одні.
—  Ще не сформувався, —  заперечувала 

решта, хоча Бриза мав уже сорок два роки 
за плечима.

То він був невблаганний та суворий, то 
за* два дні по тому —  м'який та чуйний, хоч 
цо рани прикладай, а трохи згодом —  пі
дозріливий та каверзний.
І —  Може, має сварливу жінку?
—  Може, грає в карти з перемінним ус-

піхоМ?
—  Може, приховує від людей якусь важ

ку хворобу?
Всі припущення лишалися без підтвер

дження. Та одного дня секретарка Крися 
висловила цікаву гіпотезу:

—  Здається мені, що наш директор про
сто примітивна людина. Часто буває в кіно 
і г/ІИооко переживає кожний фільм. Після 
комедії —  він веселий, після кримінального 
фільму —  підозріливий, а подивившись дра
му —  стає чуйний.

Почали ми стежити, на які фільми ходить 
директор і як це позначається на ньому. І 
справді, гіпотеза Крисі виявилася не без

підставною. По фільмові «Рівно опівдні», де 
герой самотньо бореться із злочинцями, 
Бриза виразно дав зрозуміти, що не покла
дається на нас. Сам зв'язався по телефону 
з іншим містом, сам наліпив марки на кон
верти. Зате після фільму «Дванадцять роз
гніваних мужчин» на всі питання відповідав: 
«Невинний».

Ми вирішили використати цю вразливість 
нашого директора. Скликали конспіративні 
збори, на яких ухвалили, що саме повинен 
дивитися в кіно наш шеф.

Отож директор, якому ми підсунули 
квитки на фільм «Веселий бармен», назавт
ра виставив усім випивку. Після фільму 
«Безпритульні коханці» він запропонував на
шій співробітниці Ядзі та ЇЇ приятелю жити 
в нього.

Заохочені успіхом, ми вирішили поліпши
ти своє матеріальне становище. Почали з 
того, що позбулися головного бухгалтера. 
Допоміг нам фільм «Подвійне життя бух
галтера». Потім скористалися з фільму під 
назвою «Щедра людина», де американський 
мільйонер щедрою рукою роздає свої ма
єтки, і доповнивши його фільмом «Допо
магай ближнім», підсунули Бризі клопотан
ня про підвищення зарплати. Він підписав 
його з усмішкою.

Але головний бухгалтер, хоча і звільне
ний з роботи, стежив за фінансовими спра
вами нашої установи й навів на нас реві
зію. Бриза був знятий з посади.

З нетерпінням чекали прибуття нового ди
ректора. З радістю дізналися, що й він по
любляє кіно. Та цей виявився значно при
мітивніший за Бризу. Фільми не викликали 
в нього душевних переживань.

З польської переклав 
Юрій ХОРУНЖИИ
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«Популярність» офіційних представників С Ш А  в інших країнах.

ЙОАННА В І П І Н С Ь К А

ЖАЛІСЛИВИЙ
ЧОЛОВІК

Його нема. Чекаю як дурна. Боюся вийти 
з дому: а раптом прийде? Що б ви на ллОЄ- 
му місці вчинили? Скандал? Я теж, але не 
встигну. Напевне не встигну. Ще ніколи ме
ні це не вдавалося. Ви не вірите? То уявіть 
собі таку ситуацію: Бодзьо щоразу програє 
всі гроші на перегонах, всю зарплату. Коли 
це було востаннє? У вересні. Чекаю його 
так, як сьогодні... Врешті заявляється.

—  Програв усе, —  каже, —  дві тисячі ві
сімсот шістдесят плюс квартирну плату, лю
ба моя Манюсю. Нічого не кажи, все знаю: 
я ганчірка. А ти, бідненька, шість років од
не й те саме пальтечко носиш, на прикраси 
собі жалкуєш, а я такими грошима розки
даюсь. Чи я з тобою кудись ходжу, Маню
сю ти моя? В кіно лиш, і то раз на місяць. 
Знаю, знаю, інші жінки гарно одягаються, 
щось мають, а ти?! Безплатна служниця! Чи 
я про тебе думаю? Тихо, не кажи нічого, я 
ж ганчірка! Ох, взяла б краще щось важке 
та й потягла б мене добряче! Ніхто тебе 
навітір не звинуватив би. Я ж тобі життя по- 
нівечів!

Ну й що б ви після цього сказали? Так і 
я на те:

—  Не переживай, Бодзю, не бери близь
ко до серця. Дві тисячі вісімсот шістдесят 
злотих не така вже й велика сума. Якусь

—  Знову покупниця з фальшивими грішми!
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розвагу ти ж повинен час од часу мати. Ін
ші чоловіки або п'ють, або на рибалку їз
дять. Помий руки, зараз яєшеньку зроблю...

А з тією квартирою, прошу вас! От-от 
мали одержати, перші на черзі стояли. Та 
він —  трах! І знову з посади звільнили! Але 
не встигла я й рота розтулити, як Бодзьо 
відразу:

—  Мовчи, нічого не кажи. Знаю: я ганчір
ка. Скільки вже прикростей я приніс тобі, 
Манюсю ти моя! Уже всі давно одержали 
квартири, а ми гниємо в цій норі, без цент
рального опалення. Коли б я хоч раз тобі 
щось вдома допоміг! Куди там! Прийду, 
розвалюсь на тапчані, бо я змучений, бо я 
працюю! А ти, бідненька, не працюєш? При
бираєш, переш, нр кухні вистоюєш. Мовчи, 
нічого не кажи, я ганчіркаї Не до такого 
життя привчили тебе батьки. А мені тільки 
звільнення з роботи в голові. Як подумаю 
собі, що ти ж могла вийти за доктора Жол- 
товського і зараз жити, наче королева, як 
подумаю, —  то ненавиджу себе! Я таки 
щось заподію собі!

—  Зажди, я зроблю тобі яєшеньку,— мов
лю, —  не ятри собі душу, не така вже у нас 
погана квартира. Маємо такий гарний крає
вид з вікна —  на лісопильню. Ліс —  це ж 
наше багатство. А у нових будинках теж 
різне трапляється. Ліфти псуються...

Але цього разу вже три дні, як додому 
не з'являється. А я не знаю, де він. Напев
не, знову в тієї Ковальської ночує. Мені од
наково, але біду маю. Бо як подумаю, що 
буде, коли він повернеться! Три дні не бу
ло, тепер два тижні треба буде його заспо
коювати!

АННА Л Е Х І Ц Ь К А

НЕ ЇДЕМО 
НА КРАЙ СВІТУ

Коли наблизився останній день літа, себ
то кінець відпустки, пора повернення додо
му, я зрозуміла, що то було кохання шале
не, яке побачиш тільки в кіно...

І тут̂  раптом у будинку відпочинку «Гном» 
1—  фейерверк у серці, полум'я кохання, що 
не поступиться жодній світовій пожежі. Із 
звичайного лісу, з-за отих мазовецьких со
сен вийшов Робертек, ніби Король-Сонце.

Кажу вам, кохалися ми шалено. Передос
таннього літнього дня постановили кинути 
все. Врешті-решт таке кохання трапляється



не кожного дня, та що я кажу, не кожного 
літа, і навіть не в кожному житті. Кинемо 
все й поїдемо на край світу. На Гавайські 
острови, а може, в ліси басейну Амазонки, 
чи в африканські савани...

Але останнього літнього дня з'ясувалося, 
що, п$рш ніж вирушати в світи, маємо влад
нати кілька справ.

—  Я домовилася з дантистом, —  згадала 
я. —  Дві коронки, міст. Недорого, хоча й 
на закордонному матеріалі. Дантист затри
має наш від'їзд на Гавайські острови десь 
так на кілька місяців.

—  А я взяв мотоцикл на викуп, —  шеп
нув Робертек. —  Перед тим, як палити ос
танні містки, мушу виплатити цей кредит, бо 
оформив мені його на своє ім'я начальник 
Сітко.

Я замовила крісло на поролоні. Панна Зо- 
ся, працівниця мебльового магазину, обіця
ла сповістити, щойно крісла прибудуть.

Він почав тренуватися з легкої атлетики. 
Нерозумно було б залишати тренера й 
клуб.;

Я записалася слухачем лекцій з францу
зької мови у товаристві «Пізнай світ».

Він чекав обіцяного на найближчі місяці 
підвищення в посаді. *

Як же все це кинути, ЯК ОДМОВИТИСЯ від 
звичного щастя?

До зими забулися ті думки, забулося лі
то, кохання.

Робертек пропонував відкласти наш ви
їзд на край світу до наступної відпустки. До 
наступної відпустки? Дурниці! Хіба ми мо
жемо бути впевнені, що майбутнього літа 
дістанемо путівки не в різні будинки від
починку?

—  Це націстський злочинець, треба його за
тримати й передати прокуророві!

—  А  він г є прокурор!

З польської переклав 
v Анатолій ЗАБЛОЦЬКИИ

—  Це була велика людина, але дуже 
скромна. От ми й вирішили...

154

Зустріч з факіром.



ФРАШКИ

СТЕФАН Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й

З ПРОМОВИ ПІДЛАБУЗНИКА

Про людину треба дбати, ну хоча би трішки: 
Адже любий наш директор досі ходить 

*. пішки.

ДУРЕНЬ МУДРОГО ЖАЛІЄ

Дурень мудрого жаліє: «Серце мені крає 
Те, що і мудрець безглуздо, як дурний,

вмирає».
«Так, мудрець вмира безглуздо, —  мудрий

каже сумно. —  
Але є мала різниця: він живе розумно».

АРГУМЕНТ

«Обіцяв зберігать мені вірність до згину, 
А тепер мене зраджуєш», —  плаче

дружина
Відказав чоловік: «А хіба ж це гуманно, 
Ждати смерті твоєї, дружино кохана?»

НЕВДАЧА АМЕРИКАНСЬКОГО 
ЖУРНАЛІСТА

У катастрофі втратив пальця —  
Тепер не може вже писати,
Бо вміє влить за шкіру смальця,
Але не має звідки ссати.

ПОПРАВКА ДО ПРОТОКОЛУ

Такого випадково 
Чи не буває в вас:
Бере промовець слово,
А забирає час?

СТАНІСЛАВ Ш И ДЛ О В С Ь К И Й

СМІЛИВЕЦЬ

За правду стану я на прю, 
Щоб захищать її, сірому.
Я правду еочі говорю... 
Глухому.

Ця краватка дуже пасує до вашої бороди!

Ш

Добре навчений пес.
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СЛУЖБОВА ШКАЛА

Піднісся ти до неба 
Й став вище колективу —  
Пильнуй, бо можуть хмари 
Закрити перспективу.

МАРІАН П Є Х А Л

ФІЛОСОФ-ІДЕАЛІСТ

Завжди запально він людство повчав 
—  Світ —  це уявлення наше і тільки.. 
Як же страшенно бідак закричав, 
Сівши якось на уявнії шпильки!

ПРИЧИНА ПАНІКИ

Лев гаркнув —  і тигри в ноги, 
Тремтять леопарди зі страху.
У чому причина тривоги?
На Лева напали Мурахи.

СЦЕНА ТА ЖИТТЯ

Актор у хвилину натхнення 
Доводив у колі знайомих:
—  Ох, краще п'ять актів на сцені, 
Ніж сцена єдина удома.

РІЗНИЦЯ Без слів.

Є в них спільності ознаки: 
Пліткарі подібні псам.
Тільки ж бреше той Собака, 
Як когось побачить сам.

ПЕГАС ГРАФОМАНА

Злетіти не має сили,
Хоч на всьому скаку 
Він розпускає крила,
Подібно гусаку.

ЛЕОПОЛЬД Л ЕВ І Н

РІЗНІ ПЕРА

Вічне перо. Чи для вічності пише? 
Гусяче часто бувало гостріше.
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АНОНІМ

Найкращу позицію завжди займе Анонім: 
Він добре вас знає, хоча не знайомі ви

з ним.

АНТОНІ М А Р ' Я Н О В И Ч

РИБ'ЯЧА КАР'ЄРА

Нагородило начальство Рибчинку 
Хоч не зробила великого вчинку, 
Тільки мовчала —  і ось тобі на! 
Бо позитивно мовчала вона.

РОЗДУМИ

Хтозна, чи правда це, чи ні,
А може, це й брехня.
Короткі ноги у брехні,
А правду обганя.

З польської переклав 
Володимир ЛЕВИЦЬКИЯ

Ж А РТИ '
НА КОЖНОМУ

КРОЦІ

ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА

У Берлінському університеті, ще коли там 
працювали видатні вчені брати Гумбольдти, 
був один дуже суворий викладач філософії, 
професор Конрад Гартман. В університеті, 
однак, знали, що цей невблаганний на ро
боті чоловік дуже терпить удома від своєї 
дружини. З цього приводу навіть розпові
дали різні анекдоти.

І от якось на екзамені Гартман присікав- 
ся до_ одного студента, ставлячи йому все 
нові й нові запитання. Студент відповідав 
дуже вдало, але професор вирішив поста
вити ще одне запитання:

Назвіть мені якесь поняття, де б тео
рія розходилася із практикою.

Будь ласка, —  3 якоюсь особливою 
посмішкою відказав студент. _ Ось, ска
жімо, поняття «господар дому». Бо ж не 
завжди цей господар буває справді госпо
дарем у своєму домі, іноді зовсім навпаки...

—  У тебе для мене ніколи немає часу!

—  Фруктового нема, саме тільки вершкове!

КЛОПОТИ З РОБОТОМ

157



НЕСПОДІВАНКА

Видатний німецький театральний режисер 
Ервін Піскатор часто мав конфлікти з дра
матургами через свою пристрасть до пере
робок авторського тексту. Проте драма
турги завжди вважали за честь працювати 
з таким видатним митцем, як Піскатор.

1930 року режисер ставив у своєму теат
рі нову п’єсу Фрідріха Вольфа «Тай Яйг про
буджується». І на цей раз. Піскатор у бага
тьох місцях переробив текст п’єси. І от під 
час одної репетиції, коли Фрідріх Вольф 
вийшов на хвилину із зали, його раптом по
кликав Ернст Буш, який брав участь у цій 
виставі:

—  Фрідріху, йди скоріше до зали, ти за
раз почуєш монолог, написаний самим то
бою від початку і до кінця!

КАЛОШІ
Без слів.

Одного дощового осіннього вечора Ан
дерсон постукав у двері Юхансона. Жодної 
відповіді.

—  Ти вдома, Юхансоне?
—  Ні, —  сонно відповів господар,—  мене 

немає.
—  Але ж твої калоші стоять за двери

ма, —  сказав Андерсон.
—  У мене дві пари калош!
—  Ну, коли так... —  і Андерсон пішов 

додому.

ДОБРІ СЛОВА

До невеличкого ресторану заходить від
відувач. Покликавши офіціантку, каже:

—  Цілую ручки.
—  Добрий день, —  байдуже відповідає 

вона, —  чим можу прислужитися?
Відвідувач:
—  Люба панночко, будь ласка, принесіть 

мені порцію тюфтельок, чарку доброго ви
на, а від вас я хочу почути кілька приємних 
слів.

Дівчина хутко принесла замовлене.
Відвідувач, глянувши на неї з докором, 

зітхнув:
—  Ви мене засмутили. Чому ви не хоче

те сказати мені хоча б кілька добрих слів?
Дівчина, нахилившись до відвідувача, по

шепки сказала:
—  Не їжте ці тюфтельки!

—  Не гнівайся на мене, ма
тусю, ми гралися в політику, 
і я був американським послом* 

у дружній країнії

—  Ей ти! Дзюбай тихше!

Без слів.
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Р. Г. Л Е Н Г Б Р І Д Ж

РУКОПИ СИ
ЗНИЩЕНІ Й ЗАГУБЛЕНІ

Для письменника навряд 
чи існує річ дорожча, ніж ру
копис твору, над яким він 
працює, а проте історія літе
ратури знає багато випад
ків, коли автори знищували 
або губили свої манускрип
ти.

Відомо, наприклад, що 
перший том «Історії Фран
цузької революції» Томаса 
Карлейля був випадково 
спалений у будинку прияте
ля письменника Джона Стю
арта Мілля. Ось як розпові
дає про це Карлейль:

«Як виразно пам’ятаю я 
той вечір, коли вій прийшов 
до нас, блідий, мов привид 
Гектора, щоб сказати, що 
мій злощасний том згорів! 
Для нас обох це рівнозначно 
було майже смертному виро
ку, але він мав такий жахли
вий, такий нещасний і пере
ляканий вигляд, що нам до
велося вдавати, ніби нічого 
особливого не сталося... Він 
просидів у нас три нескін
ченні години; коли вій, на
решті, пішов, ми зітхнули з 
полегшенням».

Рукопис «Історії» спалила

покоївка Мілля, вирішивши, 
що це — нікому не потрібна 
купа паперу. Мілль знав, що 
приятель його живе дуже 
бідно, а тому запропонував 
Карлейлю «щедру компенса
цію» в розмірі двохсот фун
тів стерлінгів. Історик узяв 
тільки половину — це була 
та сума, яку він витратив, 
пишучи свою працю.

Цікаво, що того ж вечора 
Карлейль пообіцяв дружині 
наново написати перший 
том і згодом свою обіцянку 
виконав — хоч це було «най
тяжче завдання в його жит
ті».

Дружина відомого манд
рівника, перекладача «Тися
чі і однієї ночі» Річарда Бер
тона, жінка пуританських 
поглядів, після смерті чоло
віка спалила всі його щоден
ники й дорожні нотатки, по
боюючись, Щ О в НИХ Є МІСЦЯ 
«аморальні».

Побоювання скандалу 
спричинилося й до знищення 
Байронових «Мемуарів». Ру
копис було передано прияте
леві й біографу Байрона — 
англійському поету-роман-

тику Томасу Муру, який про
дав його видавцеві Джону 
Меррею за дві тисячі фунтів 
стерлінгів. Люди, що в той 
чи інший час були об’єктами 
Байронової сатири, відразу 
почали кампанію погроз і 
шантажу — і Меррей не ви
тримав їхнього натиску. Він 
повернув рукопис Муру й 
стягнув з нього виплачену 
суму.

Кафку ніколи не задоволь
няли його твори, і незадовго 
до смерті він спробував зни
щити свої оповідання, листи, 
щоденники й записні книж
ки. Однак більшість із них 
спромігся врятувати його 
приятель Макс Брод.

Одна з найбільш дивних і 
моторошних історій пов’яза
на з рукописами Данте Габ- 
рієля Россетті — англійсько
го художника і поета, зачи
нателя символізму й дека
дентства в англійському ми
стецтві й літературі. В 1862 
році померла його дружина 
Ліззі, і письменник поклав 
оправлений рукописний том 
своїх поезій в її труну. Че
рез сім років, однак, Россет-
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ті, діставши на те офіційний 
дозвіл, розкопав могилу й 
видобув свої рукописи. Вони 
були, за його словами, «в 
плачевному. стані... Майже 
всі вірші пропали».

Виправлений примірник 
«Історії італійського живо
пису» Стендаля, який скла
дався з дванадцяти томів, 
був загублений під час зло
щасної російської кампанії 
Наполеона. Разом з багать
ма іншими учасниками похо
ду Стендаль не уявляв собі, 
як довго триватиме ця кам
панія і якою жорстокою во
на буде. Розраховуючи на 
швидку перемогу у війні, він 
сподівався, напевне, що ма
тиме час працювати над ру
кописом. Російські солдати 
атакували Молодечно, де в 
той час перебував Стендаль, 
і знищили весь його багаж. 
Стендалю довелося віднов
лювати свою працю за чер

нетками, що збереглися в 
паризькому сейфі.

А приблизно через сто ро
ків американська письмен
ниця Перл Бак, яка була мі
сіонеркою в Китаї, замуру
вала рукопис свого роману 
в стіні старого будинку, 
перш ніж втечею рятуватись 
від японців, що наступали. 
Через кілька років, коли не
безпека минула, вона повер
нулася до того будинку й 
знайшла свій рукопис цілим 
і неушкодженим.

Страшного удару зазнав 
молодий Ернест Хемінгуей: 
злодії, що орудували на Лі
онському вокзалі в Парижі, 
вкрали в його дружини ва
лізку з цілою добіркою не- 
опублікованих оповідань — 
перших творів письменника. 
Дружина саме їхала на зу
стріч з Хемінгуеєм до Лозан
ни й лише на кілька хвилин

вийшла на тій станції з ва
гона...

Джозефа Конрада спітка
ло нещастя, коли він допису
вав своє відоме оповідання 
«Кінець неволі», яке друку
валося з номера в номер у 
журналі «Блеквудс мегезін»: 
гасова лампа, що стояла на 
його письмовому столі, рап
том вибухнула й рукопис 
згорів. Письменнику довело
ся просидіти три доби, щоб 
заново написати цю частину 
і встигнути відправити її по
їздом в Едінбург — у черго
вий номер журналу.

Багато літераторів знищу
вали свої рукописи через те, 
що були невдоволені резуль
татами своєї праці. Всім ві
дома трагедія Гоголя, який 
десять років писав другий 
том «Мертвих душ», а завер
шивши — спалив його...

Переклад з англійської
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