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Володимир Ілліч кілька разів 
бував у Берліні. Вперше він при
їхав сюди на початку серпня 1895 
року. Того літа 25-річний Ленін ви
їхав з Росії за кордон, щоб вста
новити зв’язки з групою «Визво
лення праці» й ознайомитися із 
західноєвропейським робітничим 
рухом.

І ось В. І. Ленін у німецькій 
столиці. 10 серпня він надіслав 
листа своїй матері Марії Олек
сандрівні. «Влаштувався я тут ду
же непогано, — писав Володимир 
Ілліч, — за кілька кроків від ме
не — Тіргартен (прекрасний парк, 
найкращий і найбільший у Берлі
ні)...»

У цьому листі Ленін повідомляє 
свою берлінську адресу: Моабіт. 
Фленсбургерштрассе, 12.

В іншому листі, від 29 серп
ня, також до Марії Олександрівни, 
Ленін знову писав про своє пере
бування в Берліні:

«...і Берліном поки що задово
лений... Працюю, як і раніше, в 
Королівській бібліотеці...»

Меморіальна дошка на бу
динку на Франкфуртераллев, 
193 з написом: «У цьому бу
динку в серпні 1895 року 
В. І. Ленін брав участь у 
робітничих зборах».

Справді, Володимир Ілліч, при
бувши до Берліна, продовжував 
тут свою невтомну працю, Вже 
через кілька днів він був присут

ній на зборах робітників — чле
нів соціал-демократичної партії. 
Ці збори відбувалися у великому 
житловому будинку на Франкфур- 
тераллеє, 193. Тоді цей район 
Берліна лежав ще поза межами 
самого міста.

Чому В. І. Ленін зацікавився са
ме цими зборами? Як згадував 
потім тодішній редактор газети 
«Форвертс» Вільгельм Бухгольц, 
що супроводив Володимира Іллі
ча, на тих зборах повинно було 
обговорюватися аграрне питання. 
Це питання викликало тоді вели
кий інтерес і у російських рево
люціонерів. Але Ленін піддав го
стрій критиці доповідь, з якою 
виступив депутат рейхстагу від со
ці ал-демократичної партії Штадт- 
гаген. Володимир Ілліч зовсім 
інакше уявляв тоді рішення аграр
ного питання, бо на перший план 
ставив союз робітничого класу із 
селянством.

Ленін тут, у Берліні, вперше 
особисто познайомився із німець
кими соціал-демократами. І вже 
під час цієї зустрічі виявилася 
непримиренна принципова пози
ція Леніна, який не міг обійти 
помилки німецького соціал-демо- 
кратичного керівництва, що піз
ніше привели це керівництво в 
болото опортунізму й зрадництва 
інтересів робітничого класу,

7 серпня в Берлін прийшла 
сумна звістка про смерть Фрідрі- 
ха Енгельса. Вона глибоко врази
ла Ілліча, і він написав свої відо
мі рядки про великого соратни-
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Такий вигляд матиме майбутня площа імені Леніна в Берлін!.
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ка і друга Карла Маркса. В тих 
ленінських рядках виявилася і 
глибока повага до особи Фрідрі- 
ха Енгельса, і розуміння величі 
його праць і діянь, його місця в 
історії людства

Як писав Ленін матері, він що
дня працював у Королівській біб
ліотеці. Будинок цієї колись най
більшо? в Німеччині бібліотеки 
стояв на Унтер-ден-Лінден, по
руч з нинішнім Державним опер
ним театром, там, де тепер розки
нулася велика площа Август-Бе- 
бель-плац. Володимир Ілліч пра
цював тут над твором Маркса і 
Енгельса «Святе сімейство». Тут 
він написав свій конспект цієї кни
ги, що увійшов нині до 38-го тому 
повного зібрання його творів.

Є багато інших матеріалів, що 
свідчать про інтенсивну роботу Во
лодимира Ілліча під час його пер
шого перебування в Берліні. Ось, 
наприклад, 15 вересня того ж року 
в газеті «Форвертс» було надру
ковано статтю без підпису про 
таємний лист міністра внутрішніх 
справ Росії Дурново до прокуро
ра святого синоду Победоносце
ва, в якому ішлося про участь 
церкви у боротьбі проти револю
ційного марксизму. Вважають, що 
В. І. Ленін мав безпосереднє від
ношення до появи цієї статті.

Коли Володимир Ілліч виїхав з 
Берліна? Вважається, що не рані
ше середини вересня, бо ще 7 
вересня він написав звідси мате
рі свого чергового листа. Він віз 
в Росію нелегальну літературу. 
Саме тому мав з собою валізу з 
подвійним дном.

Пізніше Володимир Ілліч ще 
кілька разів на короткий час при
їздив до Берліна. Це було 1908, 
1912 і 1914 року.

На жаль, у нинішньому Берлін? 
мало збереглося місць, пов’язаних 
із перебуванням тут великого 
вождя. В роки війни було повніс
тю зруйновано колишню Королів
ську бібліотеку, немає й будинку 
на Фленсбургерштрассе, де жив 
Ілліч у 1895 році. Стоїть лише, та 
й то докорінно перебудований, 
дім на колишній Франкфуртерал- 
леє. Тепер на цьому будинку 
встановлено меморіальну дошку.

Нещодавно магістрат столиці 
НДР затвердив генеральний план



створення нової великої площі, 
яка носитиме їм я Леніна і на якій 
буде встановлено пам ятник вели
кому вождю. Нова площа розміс
титься поблизу центру столиці, 
поряд із районом Фрідріхсгайн, 
який має великі революційні тра
диції й де поховані видатні діячі 
німецького революційнГог© руху. 
Створення пам’ятника уряд НДР 
доручив видатному радянському 
скульпторові М. Томському.

В дні святкування 51-ої річни
ці Жовтня, в Берліні, в урочистій 
обстановці відбулося закладання 
першого каменя майбутньої пло
щі. А 22 квітня 1970 року, коли 
цілий світ відзначатиме 100-річчя 
з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна, столиця першої в 
історії німецької соціалістичної 
держави збагатиться гідним па
м’ятником великій людині, яка 
вказала народам світу шлях до 
кращого майбутнього.

Під час урочистої закладки 
нової площі

Модель пам'ятника В. І. Леніну.
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Головний конвейєр заводу в 
Матьяшфельді.

Про міфологічного Ікара відо
мо, що його спроба злетіти в 
небо завершилася трагедією. 
Батько Ікара Дедал зробив для 
сина крила, але вони були скріп
лені воском, і коли Ікар наблизив
ся до сонця, крила розсипалися...

Головний конструктор угорських 
заводів «Ікарус» Пал Келемен 
часто полюбляє згадувати міф 
про політ Ікара. «Коли досі гово

рили про цей політ,— посміхаєть
ся він, — то мали на увазі марне, 
хоча і сміливе дерзання. Наш на
мір зробити Угорщину світовим 
виробником автобусів — це та
кож сміливе дерзання, але ми ста
вимося до нього з цілковитим 
знанням справи, усвідомлюючи 
численні труднощі, які треба по
долати. Та й крила у нас не з 
воску!»

Очевидно, мало хто знає, що 
будівництво транспортних машин 
в Угорщині веде свій родовід ще 
від початку нашого століття. Але 
до останнього часу ніхто, зви
чайно, не наважився б зарахувати 
цю країну до числа бодай пер
ших двох десятків виробників ав
томобілів у світі. А от тепер на
дійні, зручні й комфортабельні 
автобуси з угорською маркою 
«Ікарус» здатні конкурувати з 
найвідомішими й найстарішими 
фабричними марками!
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Коли нова машина виходить 
із заводських воріт, вона ко
тить повз будинки, де жи- ' 
вуть ті, хто її створив.

Коли після другої світової війни 
в народній Угорщині розпочина
ли виробництво сучасних автобу
сів, то, звичайно, врахували якісь 
давні традиції. Але багато дово
дилося робити майже з самого 
початку. Перший завод «Ікарус», 
що виріс на будапештській око
лиці Матьяшфельд, допомагали 
будувати й обладнувати й СРСР 
і ЧССР, і НДР, тобто країни, які 
мають розвинену автомобільну 
промисловість, неабиякий досвід 
у цій справі. До того ж, наприк
лад, СРСР і НДР стали першими 
й головними замовниками про
дукції будапештського заводу, 
отже, молоде підприємство було 
з самого початку забезпечене на
дійним збутом.

Скоро в списку замовників 
«Ікаруса» з'явилися й інші країни, 
автобуси з угорською маркою пе
ретнули кордони Європи, побігли 
по дорогах країн Арабського 
Сходу, з'явилися на просторах 
Азії, Африки. «Ікарус» сміливо 
вийшов у широкий світ.

Точніше було б уже говорити 
не про один завод, а про заво
ди, бо, крім Матьяшфельда, нові 
корпуси «Ікаруса» виросли також 
і в місті Секешфехерварі. Тепер 
підприємство об'єднує кілька за
водів, має велике центральне 
конструкторське бюро, випробу
вальну станцію, навіть власні уч
бові заклади для підготовки ква

ліфікованих робітників, інженерів 
і техніків.

У заводському музеї можна на
очно прослідкувати шлях, що його 
пройшов «Ікарус». 1948 року із 
заводських воріт вийшла перша 
машина. Вона називалася «Іка- 
рус-Тр. 5». Потім конструктори за
воду розробили різні варіанти 
цієї машини. Скоро з'явився «Іка- 
рус-30», потім «Ікарус-55» — цей 
широко відомий, зручний автобус 
для міжміських сполучень, що 
його .випускають і досі.

«Ікарус-311», «Ікарус-620», «!ка- 
рус-180»... — конструктори заводу 
невтомно розробляли все нові й 
нові варіанти своєї машини: ав
тобуси для міського сполучення, 
автобуси для туристів, мікроавто
буси. На спеціальній випробуваль
ній станції, очолюваній досвідче
ним фахівцем доктором Марте
ны, уважно вивчалися відомості 
про експлуатаційні властивості 
«Ікарусів» у різних умовах; ви
пробувалися нові типи машин. 
І кожна нова модель діста
вала, так би мовити, путівку в 
широкий світ лише після того, як 
її схвалював Мартеньї із своїми 
помічниками.

Зручно, немов у літаку І Та
кий вигляд має салон ново
го автобуса «Ікарус-180».

Скільки типів автобусів випус
кає нині завод?

їх дуже багато. Застарілі моде
лі весь час замінюються новими, 
більш досконалими й зручними. 
Останньою новинкою конструк
торської думки є тепер «Ікарус- 
180», зручна машина для великих 
міст і для міжміського сполучен
ня, розрахована на 190 пасажирів.

«Ікаруси» різних типів заповнюють вулиці и пло
щі Будапешта.



На базі відпочинку для працівників заводів «Іка
рус» на озері Балатон.

Конструктори дуже вдало виріши
ли завдання по створенню ком
фортабельного і надійного авто
буса із здвоєним салоном. Но
винкою є також й «Ікарус-200», 
розрахований на незначне число 
пасажирів. А взагалі підприємство 
випускає автобуси завдовжки від 
9 до 18 метрів. Про популярність 
марки «Ікарус» може свідчити 
хоча б той факт, що 80 процентів 
усієї продукції йде на експорт. 
І число замовників постійно зрос
тає.

Високий економічний ефект ви
робництва, значні прибутки до
зволили звести для робітників ба

гато нових житлових будинків та 
різних побутових закладів, облад
нати на озері Балатон чудову ба
зу відпочинку, значно поліпшити 
умови праці. Недарма «Ікарус» 
привертає до себе молодь мало 
не з усіх областей країни. Пра
цювати тут — це велика честь 
для кожного угорця.

...Коли з головного конвейєра 
заводу в Матьяшфельді сходить 
черговий автобус, на території 
підприємства лунає гучний сиг
нал. Ще один «Ікарус» вийшов у 
широкий світ. Тепер такі сигнали 
лунають 16 разів на день, а не
забаром число їх має подвоїтися.

Ці фото дають уявлення про різноманітність моде
лей «Ікаруса»,



ФРАНСІСКО РАМОС Б А Р Р О  С,
діяч аиголезького визвольного руху

ПЕРЕМОГА
ПРИЙДЕ

НЕЗАБАРОМ
Ми багато чули про мужню боротьбу народу Ан

голи проти португальських колонізаторів, про ге
роїчні подвиги бійців армії «Народного руху за 
визволення Анголи». Радянська преса, радіо, теле
бачення увесь час приносять нам від о м о сті про по
дії в цій далекій африканській країні. Та і на сто* 
рінках нашого журналу також чимало писалося про 
них. Але ми вперше зустрічаємося віч-на-віч з жи
вим учасником цих подій. Ось він сидить перед на
ми, гість «Всесвіту», 26-річний Франсіско Рамос 
Баррос, який приїхав до нашої країни на запрошен
ня Радянського комітету захисту миру.

Знайомлячись з гостем, ми запитуємо про його 
професію.

Трохи замислившись, Франсіско Рамос Баррос 
відповідає:

— Я боєць, боєць за визволення своєї країни.
Дуже скромний, здається, навіть соромливий, він

вимовляє ці слова з якоюсь підкресленою гордіс
тю. Він розповідає, що на його батьківщині те
пер немає професії більш почесної, ніж бути бій
цем визвольної армії.

— Тисячі таких, як я,— каже баррос, — відмови
лися від усього іншого і взяли до рук зброю, щоб 
битися проти ворога.

Франсіско Рамос Баррос народився в окрузі Ка- 
бінда, що лежить на півночі Анголи й межує з Рес
публікою Конго (Браззавіль). Саме цей район Анго
ли був одним з перших осередків визвольної бо
ротьби. Ще школярем Франсіско допомагав під
пільній партії — МПЛА («Народний рух за визво
лення Анголи»). У ті свої юнацькі роки він уже 
зазнав серйозних випробувань — і перебування на 
нелегальному становищі, » переслідування з боку 
португальських властей.

— На той час я вже цілком належав своїй пар
тії, жив виключно її інтересами, інтересами свого

народу, його визвольної боротьби,— розповідає 
Баррос.

За рішенням керівництва МПЛА, Франсіско, подіб
но до багатьох його товаришів, залишив батьків
щину. Партія тоді готувала широкі воєнні акції про
ти колонізаторів. Треба було мати добре підготов
лені кадри бійців і командирів. їх навчали військовій 
справі на території однієї з сусідніх країн, народ 
якої не тільки глибоко співчував анголезьким пат
ріотам, а й виявляв готовність надавати їм щиру 
допомогу. В самій Анголі в ті роки особливо лю
тували португальські власті. Треба було за будь- 
яку ціну зберігати партійні кадри від салазарівських 
карателів.

— Але скоро, — розповідає далі Франсіско,— я 
нелегально повернувся до Кабінди. Партійне керів
ництво доручило мені відповідальну справу — мо
білізацію людей для збройної боротьби. Радісно 
було відчувати, як щиро молодь відгукнулася на 
заклик партії: вона залишила свої домівки, проби
ралася в джунглі, де формувалися загони визволь
ної армії.

Боротьба патріотичних сил ускладнювалася проти
річчями, які існували всередині самого визвольного 
руху МПЛА протистояв тоді розкольницький так зва
ний «Союз народів Анголи» на чолі з Холденом Ро
берто. Заради особистих інтересів цей явний кар’є
рист розпалював міжплемінний розбрат, що, звичай
но, було лише на користь колонізаторам. Всупереч 
інтересам усього визвольного руху, Холден Робер
то самочинно розпочав воєнні дії на півночі краї-
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ни. Створивши в цьому районні сепаратний уряд, 
він віддав більшість міністерських портфелів своїм 
родичам. Таким чином, лідер «Союзу народів Анго
ли» скоро повністю дискредитував себе в очах пат
ріотів.

Успіхи збройних сил, розширення визволеної від 
колонізаторів території дозволили піти на такий важ
ливий крок, як переведення головного штабу виз
вольної армії з території Республіки Конго (Бразза
віль), де він досі містився, до самої Анголи, без
посередньо в район бойових дій проти португаль
ських військ.

— Для всіх нас,— каже Франсіско Рамос Баррос, 
— це була знаменна подія. Ми розуміли, як багато 
вже зроблено, розуміли, що жертви, які несе наш 
народ, не є марними.

Гість із Анголи розповідає про нинішній стан на 
фронтах визвольної боротьби. Недавно таких фрон
тів було чотири, тепер їх вже шість. Власне, воєн
ні дії проти колонізаторів ведуться майже по всій 
країні. І чимала частина території вже стала вільна. 
Наприклад, в районі дій одного лише Східного 
фронту вона майже вдвічі перевищує територію са
мої Португалії.

Ми просимо розповісти про життя у звільнених ра
йонах.

— Скрізь, — каже Баррос, — встановлюється 
народна влада, яка діє під керівництвом місцевих 
комітетів МПЛА і у повному контакті з військовим 
командуванням.

Баррос докладно розповідає про таку важливу ді
лянку роботи органів народної влади, як організація 
шкіл. Уперше в історії Анголи всі діти на визволе
ній території мають можливість вчитися.

Нас дуже цікавлять питання, пов’язані з історією 
і сучасним станом культури народів Анголи, з її 
мистецтвом.

— Народи Анголи,— каже він,— як й інших країн 
Африки, мали свою давню культуру, мистецтво. Ко
лонізатори нещадно руйнували все, знищували на
ші історичні пам’ятки, творіння народних митців...

Франсіско Баррос розповідає, як в умовах зброй
ної боротьби проявляються ознаки національної 
культури анголезців, зокрема, в народній пісенній 
творчості, стародавніх танцях тощо. Останнім часом 
поширилося чимало революційних пісень, автором 
яких, власне, є сам народ.

Ще одне питання поволі випливає з усієї розмови 
з нашим гостем. Ідеться про молодь Анголи, про 
її участь у визвольній боротьбі.

— Мені двадцять шість років,— посміхається 
Баррос,— але я, власне, не такий вже і молодий по
рівняно з моїми товаришами й навіть керівниками 
визвольного руху.

Молодь Анголи дуже рано залучається нині до ак
тивної участі в політичній і збройній боротьбі сво
го народу. Більшість бійців і командирів визвольної 
армії це люди віком від 17 до ЗО років.

— Нашому славному головнокомандуючому,— 
розповідає Франсіско Рамос Баррос,— легендарно
му Джузе Мендешу минуло лише 26 років, коли він 
героїчно загинув.

Ми просимо розповісти про цю людину.
Джузе Мендеш, відомий більше як Хента, зажив 

собі справді легендарної слави. Вже юнаком він ус
пішно командував великими озброєними загонами 
патріотів. Скоро його призначають командувати 
фронтом у Кабінді, а потім він перейняв команду
вання дуже важливим Східним фронтом. Рішенням 
керівництва МПЛА Хента невдовзі очолив усі воєн
ні дії, ставши головнокомандувачем визвольної ар
мії.

Як же загинув цей герой Анголи?
— Це сталося, — розповідає Баррос, — навесні 

минулого року. Головний штаб довго і старанно го
тував дуже складну операцію по захопленню одно
го важливого стратегічного пункту португальських 
військ. Справа виявилася настільки складною і від
повідальною, що операцію очолив сам Хента. Воро
жий гарнізон було повністю розгромлено, захопле
но чимало зброї, військового спорядження, поло
нених тощо. Але Хента заплатив за цей успіх своїм 
життям. Один португальський офіцер в останню 
мить встиг вистрелити в нього.

Наш гість дуже мало розповідає про себе, хо
ча, як нам відомо, він був учасником боїв, переніс 
чимало важких випробувань. Чим тепер займається 
Франсіско Рамос Баррос?

Уже кілька років він виконує відповідальну мі
сію представника МПЛА в різних країнах Африки. 
Нині він працює в Об’єднаній Арабській Республі
ці, в Каїрі.

— Я боєць,— знову посміхається Франсіско,— я 
виконую доручення своєї партії, свого народу.

Коли ми заговорили про ставлення анголезців до 
Радянського Союзу, до радянських людей, наш 
гість особливо пожвавився. Ще до початку розмо
ви ми показали йому кілька номерів «Всесвіту», де 
надруковані переклади творів поетів Анголи, стат
ті й ілюстровані нариси про визвольну боротьбу 
народу цієї країни. Це була для нього велика ра
дість, хоча Баррос і без того добре знав про ін
терес радянських людей до Анголи, про щирі сим
патії до мужніх анголезьких патріотів, про підтрим
ку їхньої боротьби.

— Кожний анголезець добре знає і щиро вдяч
ний за цю допомогу!

! коли, прощаючись, Баррос дякував за гостин
ність і добрі слова на адресу його народу, він з 
теплою посмішкою додав, що сподівається віддячи
ти за все такою ж гостинністю, коли ми зможемо 
відвідати його країну, повністю визволену від ко
лонізаторів.

— Це буде скоро,— каже Франсіско,— бо ми 
сповнені рішучості битися до остаточної перемоги, 
бо нам щиро допомагають радянський народ, усі со
ціалістичні країни, всі чесні люди світу!

Нам пригадалися слова голови МПЛА Агостіньо 
Нето. Кажучи про значення допомоги з боку со
ціалістичних країн, він підкреслив: «Наші успіхи
значною мірою зобов’язані цій допомозі. Ми 
вважаємо, що вона є для нас найважливішою запо
рукою остаточної перемоги, яка прийде, можливо, 
значно раніше, ніж багато хто сподівається...»
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ЗОРЮ

ВІН ЗУСТРІЧАЄ НА БОСФОРІ

а об'єктиві -
Йаь ПЛАНЕТА 

З Е М Л Я

Фото:
ГРєра Б а с т е н а

(Бельгія), 3. Д в о р а к а ,  
їржі К о г о у т а, Вацлава Р е й ч і

(ЧССР),Арійянала де 3 о й с а
(Цейлон).

На оспіваному поетами Босфорі 
він зустрічає перші промені щед
рого південного сонця. Сонця тут 
вдосталь. Але така вже особли
вість людини, вона не здатна пов
ністю оцінити те, чим багата: ціну 
молодості знають старі, ціну здо
ров’я — хворі, ціну багатства — 
бідні.

У плині життя минають роки, 
лишаються за плечима дитинство, 
юність, отроцтво, неминуче прихо
дить і старість, але думки про це 
поки що не турбують його. У два
дцять років людина не зосере

джує своєї уваги на таких питан
нях і найменше думає про ста
рість, про те, що юність ніколи 
більше не повернеться...

Слава аллахові, він нагородив 
його і здоров’ям. З його вуст ні
хто не почує жодної скарги, адже, 
справді, йому нічого не болить, і 
страждає він тільки від нудоти, бо 
хоче їсти і з ’їв би цілого барана. 
Та хоч він і голодний, ніколи не 
стане жебрачити, гордість стри
мує його.

Його пес теж відзначається пев- 
ною гідністю і врівноваженістю.

Він не скиглить і не шукає особ
ливого комфорту. Може, саме ці 
риси собаки зміцнили їхню друж
бу, викликали взаємну відданість 
і вірність.

О, тут є над чим поміркувати. 
Півтора мільйони людей живуть у 
Стамбулі. До біса з них виконують 
кожну заповідь священного кора
ну і як справжні правовірні поспі
шають на молитву, коли з мінаре
тів їх скликають муедзіни. Але ко
го з цих правовірних хоч раз за
цікавила доля цього парубчини, 
хто, хоч заради святого аллаха,

Біля Галатського мосту.



спитав його, коли він востаннє сні
дав, обідав чи вечеряв, хто поці
кавився, чому замість простирадла 
цей парубок спить на старій газе
ті? Щоправда, іноді він зраджує 
сталим принципам невибагливості 
й мріє про ковдру, адже часто 
денна спека змінюється нічною 
прохолодою і його трясе немов 
у лихоманці. Тоді чутливий собака 
лягає ближче до свого господаря, 
дарує йому своє тепло і охороняє 
його сон. Пес завжди насторожі. 
Його пильність заслуговує нагоро
ди. Ледь десь за рогом застуко
тять кроки поліцая, пес схоплюєть
ся, як солдат за сигналом труби, і 
примушує парубка на певний час 
розлучитися із сновидіннями. Тре
ба ж тікати подалі від Галатсько- 
го мосту чи проспекту Незалеж
ності, де особливо багато поліцаїв, 
що прискіпуються і ставлять дивні, 
безглузді запитання:

— Яка твоя адреса?
— Де живе твоя родина?
— Чому ти вештаєшся по місту, 

коли всі правовірні сплять?
Добре, що поліцай не запитає 

ще, з скількох кімнат складається 
квартира. Був такий щасливий мі
сяць, коли парубчина заробив 
щось близько двохсот фунтів, він

почувався справжнім багатієм, але 
й тоді не мріяв про квартиру, бо 
кому ж захочеться пошитися в 
дурні? За таку сяку квартиру тре
ба щомісяця сплачувати 500—600 
фунтів, а з комфортом — і цілу 
тисячу.

Пес дуже розумна істота. У ла
біринті завулків він завжди знай
де зручне місце для ночівлі. 
Правда, воно хибує на затишок, 
але забезпечує спокійний і досить 
тривалий відпочинок. А що треба 
людині, яка цілий день вештається 
гомінким містом і голова йде 
обертом від численних спокус, ви
ставлених у вітринах крамниць і 
на прилавках базарів? іноді хло
пець в думках складає собі свят
ковий обід, іноді згорда поглядає 
на хаос багатств і прямує на вок
зали або у порт запропонувати 
свою силу, свою молодість, своє 
нестримне прагнення до дії. Ще 
ніхто і ніколи не знав троянд без 
колючок, вдачі без праці, та в 
цьому нещасливому місті, де він 
народився, де кив і працював ко
лись його батько, знайти роботу 
важче, ніж, скажімо, полічити всіх 
вродливих дівчат Стамбула. Він 
згоден на яку завгодно роботу: 
вантажником, прибиральником, ко
чегаром, двірником, слюсарем,

А Покупців немає...

ливарником, матросом; він за
здрить і хлопцеві, що сумує, про
даючи рогалики, які чомусь не ду
же охоче купують. Вони з соба
кою щоранку проходять повз цей 
столик з рогаликами, пахощі пе
ченого не вгамовують голод, але 
теж приносять певну насолоду. А 
чого це той продавець рогаликів 
з блискучими чорними очима так 
зажурився, чого це хмарка турбо
ти набігла на його чоло? Невже і він 
незадоволений життям? Може, він 
мріяв не про торгівлю рогалика
ми, а про далекі мандри на ве
ликому кораблі, або, принаймні, 
збирався сидіти за кермом таксі. 
Справді, дуже цікава робота так
систа. Стрімголов несешся площа
ми, вулицями, заробляєш гроші й 
ні від кого не залежиш. Кожний 
марить такою роботою. Отже, 
хлопче, не забивай собі дарма го
лову, хіба аллах не вчить, що лю
ди не можуть бути рівні, як і всі 
пальці на руці.

Та все одно, прийде та ясна 
днина, коли хлопець не вдоволь
ниться самою сліпою вірою, коли 
він зрозуміє мету людського іс
нування і не зможе більше жити 
без прапора, що символізуватиме 
священне право людини бути лю
диною.
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ЩОБ ДІТИ БУЛИ

ДІТЬМИ

Куди це покопотіли вони, 
яка тужлива думка наклала 
відбиток на їхні обличчя? 
Що непокоїть їх? Може, 
вперше відтоді, як оцей 
хлопчисько пішов до школи,

навчився складати літери в 
слова, відрізняти сумні пісні 
від веселих, зачаровано ди
витися на синяву води у річ
ці й мерехтіння зірок у не
бі, він відчув себе дорос
лим чоловіком, відповідаль
ним не тільки за себе само
го, а й за долю маленької 
сестри, яка довірливо про
стягла йому руку. Ця фо
тографія 3. Дворжака не 
має назви. Може, ви її при
думаєте?

Зосереджені рухи хлоп
чика, що з гідністю мужчи
ни прийняв горе, яке звали
лося на його плечі, рішу
чість і воля, якими позначе
но його обличчя, — про
мовляють самі за себе. Най
частіше батьки, сповнені лю
бові до дітей, прагнуть від
городити малюків від зли
годнів життя, приховати 
смуток втрат, біль і страж
дання свої, аби не ушкоди
ти серця і свідомість дітей. 
Та, очевидно, не завжди це 
можливо. Іноді дитині дово
диться вступати у боротьбу 
за життя, бо матері й бать
ки не можуть захистити їх 
своїми грудьми.

Кожний по-своєму стане 
тлумачити душевний стан 
цих маленьких людей, але 
зрозуміло одне — їх спіт
кало горе.

Куди прямують вони по 
спаленій пекучим сонцем 
землі?

Чи знайдуть вони затишок 
і притулок, де могли б 
змалку вивчати буквар, де 
відчули б материнську ніж
ність і батьківське піклу
вання?

А може, йдуть вони світ 
за очі, лишившись без рід
них і даху над головою?

Сонце підбилося вже ви
соченько, а вони йдуть і 
йдуть, може, не розуміючи 
суті трагедії, а тільки відчу
ваючи дитячим серцем уда
ри лихої долі.

Пам’яте починається з ди
тинства. Часом людина не
спроможна пригадати вчо
рашні події, а картини ди
тинства, позначені радістю 
чи смутком, назавжди зали
шаються в пам’яті, неначе 
відбувалися зовсім недавно. 
Як приємно, коли ці споми
ни осяєні теплом, добром, 
людяністю.

Природа хоче, писав Жан- 
Жак Руссо, щоб діти були 
дітьми, перед тим, як стати 
дорослими... Хто з вас не 
жалкував іноді про цей вік, 
коли на губах завжди сміх, 
а на душі завжди мир?

Що ж змусило цих малю
ків стати старими дітьми?
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ДЕНЬ,

РІК,

СТОРІЧЧЯ

Очі людини іноді скажуть нам 
значно більше про її життя-буття, 
ніж вона сама. В них можна про
читати прагнення до діянь і байду
жість до навколишнього світу, само
впевненість егоїста і доброзичливість 
чулого серця. По очах ми пізнаємо 
пустотливих дівчисьок і замріяних 
романтиків, зосереджених трудівни
ків, яких глибоко турбує кожна не
справедливість на землі.

Так, одне обличчя розповідає нам, 
неначе художній твір справжнього 
митця, про людину, що ніколи не 
стане рабом, бо є господарем своєї 
долі, а інше — про покірливу і без
думну істоту, яка заради хвилинної 
насолоди здатна зрадити товаришів, 
високу людську мету. Очі, які полу
м ’яніють пафосом і натхненням жит
тя, стверджують думку Генріха Ман
на про те, що кожне покоління зобо
в’язане для себе самого створювати 
усвідомлене і оформлене уявлення 
про життя — без такої частки духов
ного честолюбства просто неможли
во обійтись.

В очах людини часом можна про
читати стан морального краху, ду
ховної катастрофи, можна також ви
разно відчути нездоланну волю, бла
городне натхнення, готовність до бо
ротьби, гордість розуму, що не знає 
кайданів. Люди звичайно відзнача
ються ще й тим, що дехто спочатку 
думає, потім говорить і робить, а де
хто спершу говорить і робить, а зго
дом вже думає. Є обличчя виразні, 
подібні до пісні, що навіює смуток 
або викликає посмішку, що напрочуд 
струмує диханням весняного ранку 
або лихоманить від хитавиці у без
крайому зимовому степу, є обличчя, 
де велике ми вбачаємо в малому, 
де кожна рисочка світиться, живе і 
відлунює прекрасною мелодією і 
стверджує великий і чарівний світ.

Нас радують очі й обличчя, на які 
хочеться довго дивитися, бо вони 
хоч і не позначені особливою вро



дою, але осяяні високою думкою, 
розумом, ми читаємо в них яскраву 
і неприкрашену історію життя, вони 
не замуровані у крицю байдужості, 
не холодні, не подібні до уламків 
криги, а в них сяє біль і кохання, 
пошуки істини, горіння високої дум
ки, бажання зрозуміти все ще не 
збагнене людиною.

Ми бачили обличчя, які вітали не 
тільки ранок і перші промекі сонця, 
а і день, коли не вщухає злива, й 
штормову ніч у відкритому морі.

Хіба ми не зустрічали обличчя лю
дей, які ще замолоду шукають за
тишку в теплій хаті? Пригадаймо і 
тих, які віддають перевагу не ком
форту власної квартири, а виснажли
вим пошукам у тайзі, відпочинку бі
ля нічного багаття на жорстокому 
морозі.

Людина живе на світі й день, і рік, 
і сторіччя. Вік її вимірюється насам
перед її діяннями, її чевгамованою 
цікавістю, здійсненими задумами.

Марнувати час — передчасно ста
ріти, приректи себе на самотність 
А в самотності — навіть їсти гірко. 
Можна вгамувати голод, але не від
чути радості буття, бо у міцний ву
зол страждань стягуються роздуми, 
турботи, спомини й неспокій. І тод: 
уявні хвороби мають властивість пе
ретворюватися на дійсні. Найкращ 
ліки проти цієї хвороби — люди, ї* 
оточення, їх слова, їх лагідна посміш
ка, навіть привітний погляд їх очей.

! природа дає людині відчуття єд
ності з життям, вона наснажує і спов
нює радістю і щастям.

Старість. Друзі.



НІКОЛЛС Г 1 л ь є н

ІЗ ЗБІРКИ

„ВЕЛИКИЙ 300П А РК “

ОБ’ЯВА
Як вирішив муніципалітет,
Цей велетенський зоопарк 
Створили
Для мешканців місцевих 
й  іноземців
На славу нашої держави.
Є в ньому й незвичайні типи: 
Тварини водяні, є вітрюган 
(Щось подібне трохи до циклону),
Є вулкан могутній,
Є підліток-гітара,
Біжучі хмари,
Мавпа-професор 
І ще рясний букетик інших...

КАРІБСЬКИЙ ОСТРІВ
В акваріумі зоопарку 
Хлюпотить Карібський острів.
В цього загадкового мешканця вод 
Гребінь із подрібненого скла, 
Підсинений хребет, зелений хвіст 
І сірі невтишні крила циклону.
На акваріумі знак:
«Обережно. Може вкусити».

ГІТАРА
Святої місячної ночі 
Забаглося ловити гітар.
На багатьох падкували,

А вхопили ось цю:
Струнку, і поблідлу, тонку,
З очима карими мулатки.
Талія із співучого дерева.
Вона ще юна, ледь літає.
Та вже свій голос пробує. 
Наспівує поволі,
Коли зачує у клітках неподалік 
Пісні і шелест 
Ледь чутних звуків...
На клітці напис:
«Обережно. Мріє».

ЖУКИ
Пригляньтесь до жуків.
Ось один із Індії.
Животик ніби теракотовий,
А крила з голубого фетру.
Близнюки із міді й гутаперчі. 
Королівський жук з Голландії. 
Народився на Суматрі (весь із міді). 
Жук із вулканічної лавини 
Віднайдений в ацтекській могилі. 
Золотий жук
(Гречний дарунок Едгара По)
У нас загинув.

ПАПЕРОВА ПТАШКА
Сама, в малесенькій клітці 
Заснула
Паперова пташка.
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ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ
А це перед вами Велика Ведмедиця, 
ї ї  допоміг спіймати 
Супутник-мисливець 
4 липня 64 року.
(Заборонено торкатися).
Потрібен
Приборкувач.

АКОНКАГУА1
Аконкагуа. Пихата 
й  холодна тварина.
Біла-біла голова,
Із застиглого каменю очі.
Ледачою отарою блукає
З такими ж тваринами...
Опівночі
Торкається
М’якенькими губами
До пальців замерзлого місяця.

1 Гора в Андах, 6960 м.

РІКИ
Ось зміїна клітка...
Переплетені спіралями,
Сплять ріки,
Священні ріки.
Міссісіпі із своїми неграми, , ч 
Амазонка із індійцями.
Ріки, як гігантські обручі 
Велетенської машини.

Діти, захлинаючись від сміху, 
Жбурляють їм зелені острівці, 
Сельви 1, рясніючі папугами,
Каное, сповнілі веслярами, 
й  дрібненькі ріки.
Рано пробуджуються великі ріки, 
Поволі потягуються, вирівнюються, 
Ковтають все, повніють,
Бубнявіють 
І знову падають у сон.

ЖАГА
Жага,
Велика, висушена губка.
Підстереже ріку і проковтне.
Може всмоктати зливу,
Може задавити барвистою стрічкою. 
Горло! Обережно!

голод
Це голод. Хижий звір.
Весь із очей і зубів.
Ніхто неспроможен його обманути
Чи розвеселити.
йому замало пишного стола.
Він невдоволен'ий обідом 
Чи вечерею.
Наврочує біду і кров.
З левиним криком,
Підступністю пітона 
І розумом людини.
Тут виставлений тип,
Зловили в Індії (поблизу Бомбея), 
Але зустріти цього хижака 
Ще можна в багатьох країнах. 
Краще не підходити.

г ТйіШ ЯТ
1 Тропічний ліс.



ВІТРИ
Вам навіть важко уявити,
Як вчора бунтували ці вітри. 
Блискавки скакали із очей, 
й несамовито бився здеревілий хвіст. 
Ніщо їх зупинити не змогло 
(Ні молитви, ні слова прохання),
Як злодюги лізли до хатини,
Налітали на самотнього кораблика, 
На далекий хутір,
На все мале й безпомічне,
Що можна знищити дотла.
Нарешті нині, спозарана 
їх зв’язаних приволокли.
Облава ця вдалася двом закоханим, 
Що в полі межи квітами ходили... 
(Ось вони, ліворуч,
В ящиках поснули)].

ЛІНЧ
Алабамський лінч 
З хвостом-бичівкою 
І трійчатими копитами.
Його появі передує 
Вогнистий хрест, 
їсть негрів, мотузки,
Кров, цвяхи, полум’я,
Смолу.
Спійманий на гарячому,
Біля шибениці.

МІСЯЦЬ
Молочне
Металеве
Нічне
Створіння.
Кожному видно,
Як пошрамоване його обличчя 
Супутниками і сонетами.

ПТАХ ФЕНІКС
В цій клітці 
Має статись 
Воскресіння 
Птаха Фенікса.
(його попіл привезуть у грудні).

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
Цю тварину називають: «Поліцейський». 
Двоногий свистун.
Зустрічаються види:
Англійський — шерлок (з дубинкою). 
Північно-американський—картер (-з дубинкою). 
Нормальна їжа:
Конфіденціальний харч, 
Електродопитувачі-магнітофони,
Комунізм (міжнародний),
Довгі виснажливі ночі 
При штучному світлі.
Ще кілька ознак поліцейської раси:
Гудзики посріблені, жетон 
І шолом замість голови.
Колір голубий.
Нормальна їжа:
Дитяча злочинність,
Заворушення,
Дрібні крадіжки,
Страйки
І комунізм (місцевий)*.

ГОРИЛА
Горила — звичайнісінька тварищ 
Подібна надто до людини:
Не з лапищами, а майже з ногами,
Та й кігті чимось нагадують пальці... 
Я вам розказую про горилу 
Із лісів африканських.
Тварина, виставлена тут,
Подібна дуже до горили.
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Має лапища замість ніг,
А замість рук гострющі кігті. 
Це горила американська. 
Винайдена вона 
В казармі комівояжером 
Для зоопарку.

АТОМНА БОМБА
Це бомба. Гляньте.
Забулася в півсні.
Не провокуйте її, будь ласка,

Ні камінцем, ні палкою, ні прутиком. 
А підкидати їжу — заборонено!. 
Небезпечно для рук,
Небезпечно для очей!

Дирекція
Сказала все і попередила.
Але всім чомусь байдуже.
Навіть Міністрові.
Досить небезпечна ця звірюк'а.З 4

ПОЛЯРНА ЗІРКА
Тане, тане, тане 
Полярна зірка.
Ця могутня тварина 
Щоденно втрачає 
Понад десять мільйонів тонн 
(Світла, льоду і газу). 
Прошу, гляньте 
На ці порожнечі.
Там наші реставратори 
Закладають їх ватою,
Та цього замало.
Через чотириста років 
Моряки 
Плаватимуть 
Навмання 
По океанах.
Яка відповідальність! 
Тварину,
Що так всім потрібна,
Ніяк врятувати...

ВИХІД
Тут закінчуються нинішні відвідини. 
За ніччю розпочнеться новий день,
І знов побачимося 
У Великім Зоопарку.
Стежте за вказівкою —
В глибині (ліворуч)
Вихід.

З іспанської переклали
ОлесьЛУПІИ та Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА

19



Колючий дріт, концтабори, 
в’язниці — чи не найхарак
терніша ознака сьогодніш

ньої Греції.

но, мабуть, револьвери. Проте ті 
револьвери старанно замазані, і 
рекламні плакати через те мають 
якийсь дивний вигляд.

Виявляється, уряд «чорних пол
ковників» у Греції страшенно 
боїться нагадувати населенню про 
вогнепальну зброю: а що буде, як 
не американські ковбої, а грома
дяни Греції візьмуть в руки 
справжні револьвери? і ще поч
нуть, чого доброго, стріляти 8 
своїх правителів Пападопулоса, 
Паттакоса й інших узурпаторів, які

Перевірка документів, обшу
ки перехожих є тут «нор-

мптпа мсм'Г'гя

' вулицях Афін розклеє
но рекламу нових аме

риканських кінофільмів. Два хва
цьких ковбої в крислатих капелю
хах дивляться вперед, щось стис
каючи в руках—що саме, не вид-
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в ніч на 21 квітня 1967 року за
хопили владу і, кинувши у конц
табори на островах Юра, Лерос 
та інших тисячі своїх політичних 
противників, встановили в країні 
страхітливий фашистський режим! 
Краще вже замазати оті револь
вери на плакатах, щоб не нагаду
вати зайвий раз про них грекам!

Повідомлення, що надходять з 
сьогоднішньої Греції, свідчать і 
про страхітливі переслідування, 
яких зазнають тут демократи, і 
про тяжке економічне становище 
країни, і про зростаючий народ
ний опір фашистським диктато
рам.

Тюрем і концтаборів у Греції 
вже не вистачає: вони перепов
нені, і фашистам з кліки Пападо
пулоса доводиться будувати нові 
або пристосовувати під в’язниці 
військові казарми. Не так давно 
в похмурих корпусах колишньої 
італійської військово-морської ба
зи на острові Лерос було відкрито 
новий концтабір— спеціально для 
прогресивних журналістів і гро
мадських діячів і, звичайно, на
самперед для членів суворо за
бороненої Комуністичної партії 
Г реції.

Тисячами вивозять на острови 
заарештованих. Перед тим їх по- 
звірячому катують в поліцейських 
комісаріатах, в камерах слідчих. 
Кати впорскують допитуваним 
якусь речовину, від якої почина
ються нестерпні болі у всьому 
тілі. Заарештованих б'ють палиця
ми по ногах, поки шкіра не тріс
кає, і після того примушують бі
гати по кімнаті, де провадиться 
допит. Щоб заглушити зойки 
жертв, під час допитів тут запус
кають дизельмотор.

Та ніякі катування не здатні 
придушити визвольний рух у Гре
ції. Кореспондентам деяких захід
них газет і журналів вдалося, об
дуривши жандармерію, зустрітися 
з діячами грецького підпільного 
руху. Зробити це було не легко. 
З одного боку, за журналістами 
встановлено якнайсуворіший на
гляд, їхні валізи регулярно обшу
кують і з них вилучають касети 
з фотоплівкою, на якій зафіксова
но щось таке, чого показувати 
за кордоном власті не хотіли б.

З другого боку — діячі груп 
Опору перебувають у глибокому

підпіллі, й встановити з ними 
контакт дуже важко. Адже вони 
вже добре навчені провалом кіль
кох антифашистських груп.

Путч 21 квітня завдав жорсто
кого удару прогресивним силам. 
Керівники прогресивних організа
цій були заарештовані, адже біль
шість з них була й раніше добре 
відома грецькій охранці — асфа- 
лії. Тепер,— свідчать західні ко
респонденти, — підпільний рух 
очолюють переважно нові люди, 
навіть' такі, що до 21 квітня 1967 
року політичною діяльністю май
же не займалися. Логіка антифа
шистської боротьби примусила їх 
стати до лав руху Опору проти 
уряду «чорних полковників».

Серед керівників ПІДПІЛЬНОГО

руху є робітники столичних під
приємств, студенти, лікарі, юристи 
і навіть армійські офіцери. Діюті 
великі підпільні організації — 
«Патріотичний фронт», «Демокра
тичний Опір» та інші. Тут зібра
но представників усіх опозиційних 
сил країни, починаючи від бур
жуазних лібералів і кінчаючи ко
муністами. Ці сили об’єднані 
спільною метою: повалити вій
ськову диктатуру «чорних полков
ників», відновити в країні парла
ментарну демократію, домогтися 
вільних виборів до парламенту.

Західні кореспонденти зустрі
лися також з одним із керівників 
«Демократичного Опору», відо
мим адвокатом (із зрозумілих 
причин, вони не назвали його іме
ні). Зустріч відбулася у фешене-

Дових в-’язнів везуть до концтабору*



бельному ресторані: адвокат по
яснив, що його поява в якомусь 
скромнішому місці могла б ви
кликати підозру поліції. Він роз
повів журналістам про цілі, які 
ставить собі його організація.

Учасники руху Оперу в своїй 
діяльності вдаються до найрізно
манітніших прийомів. Так, недав
но на одній з центральних ву
лиць Афін з грузовика виванта
жили великий холодильник. Ван
тажники, що зняли його з маши
ни, тут-таки посідали назад у гру
зовик, і швидко від'їхали. А хо
лодильник раптом... заговорив!

— Патріоти! — почулося з ньо
го. — Слухайте мою промову і 
дивіться, щоб ніхто не підходив 
до мене. Я замінований і вибух
ну при першій спробі доторкну
тися до мене!

Після цього холодильник «виго
лосив» записану на плівку велику 
антифашистську промову, яка по
деколи переривалася попере
дженням: «Не чіпайте мене, я
можу вибухнути!» Навколо зібрав
ся великий натовп, який уважно 
слухав промову. Коли хтось з по
ліції все-таки наважився обмаца
ти холодильник, з нього поси
лалися іскри. Поліцай злякано від
скочив, і промова тривала. Коли 
вона закінчилася, невидимий гуч
номовець попередив: «А тепер, 
патріоти, мерщій ©дійдіть геть*

бо зараз я вибухну!» ! справді, 
за десять секунд холодильник 
розлетівся на шматки.

Даремно намагаються фашист
ські диктатори Греції домогтися 
принаймні видимості спокою в 
країні. Театри, кіно, радіо, теле
бачення і вся преса піддані як
найсуворішій цензурі, газети не 
мають права навіть згадувати іме
на тих політичних діячів, яких 
було усунуто після путчу 21 квітня.

Кожного жителя Греції можна 
тепер заарештувати без ордера 
й тримати в тюрмі невизначений 
час. Лише за офіційними даними 
на островах Лерос і Юра перебу
ває 2600 політв'язнів. Щоб усуну
ти небажаних їм діячів, грецькі 
фашисти використовують будь- 
який привід. Так, до концтабору 
кинуто колишнього міністра за
кордонних оправ Греції Аверофа 
за те, що він запросив до себе 
на вечірку багато гостей, пору
шивши тим самим розпорядження 
хунти про заборону масових зі
брань...

іноземні кореспонденти розпо
відають про свою зустріч з чле
ном Національної ради патріо

тичного фронту Тассосом Дему. 
Вони назвали його ім'я тому, що 
він перебуває в глибокому надій
ному підпіллі.

— Ми вирішили готувати народ 
до збройного повстання проти 
хунти,— заявив Дему.— Ми візь
мемося за зброю. Іншого виходу 
немає.

Коли йому нагадали про суворі 
часи громадянської війни в Гре
ції в 1946—1949 роках, Дему від
повів:

— Цього разу ми не підемо в 
гори. Міське населення нас під
тримає. Не лише ліві сили, як 
годі. Тепер усі патріотичні сили 
візьмуться за зброю.

Ніколи ще після гітлерівської 
окупації народ Греції не перебу
вав у такій скруті, як тепер. Не 
кажучи вже про політичний гніт, 
загальне становище в країні не
стерпне. Обіцяного «економічного 
розквіту» не сталося — хіба що на 
папері або в промовах керівників 
фашистського уряду. Фактично ж 
багато підприємств скорочують 
обсяг виробництва, кількість без
робітних у країні катастрофічно 
зростає.

Це не святковий військовий парад і не уро
чиста зустріч якогось високого іноземного 
гостя. Це просто охорона для міністра внут
рішніх справ Паттакоса, який має пройти 

туї* до церкви...



А ось один з куточків на робітничій околи
ці Афін. Виразна картина обіцяного хунтою 

«процвітання»*,.

ВСЕСВІТУ

ВИРАЗНЕ ПрЯСНЕН- 
НЯ. Один панамський жур
наліст так пояснив харак
тер парламентських вибо- , 
рів у цій країні:

«Наші вибори, — ска
зав він, — дуже нагаду- 1 
ють паперове виробництво, 
але все відбувається нав- ( 
паки. На паперовій фабри- / 
ці в машини закладають 
всіляке брудне ганчір’я, а 
виходить звідти білесень
кий, чистісінький папір. У 
наші виборні урни ми за- \ 
кладаємо білісінькі арку
шики паперу, а виходить з 
цього чортзна-що!» ,

Раніше безробітні з Греції їха
ли на заробітки до Західної Ні
меччини. Але тепер і в самій 
ФРН закінчилося «економічне 
чудо», й у поїздах, які йдуть із 
Гамбурга до Салонік, можна по
бачити цілі родини греків, що по
вертаються на батьківщину. У За
хідній Німеччині їх звільнили 
з роботи першими, як іноземців. 
У себе ж вдома вони не могли 
знайти роботи й за кращих ча
сів — на що ж можна сподіватися 
тепер! І у вагонах панує тяжка 
мовчанка людей, які втратили 
будь-яку надію в житті.

Так звана «боротьба з продаж
ністю» була одним із найгучніших 
демагогічних гасел «чорних пол
ковників», коли вони захопили 
владу. Та дійсність показала, що 
корупція, продажність панують не 
лише серед нижчих, а й серед 
вищих чинів у сьогоднішній Гре
ції.

Путчистам не вдалося завоюва
ти підтримку народу. Вони спи
раються виключно на силу зброї: 
на солдатів, поліцію, жандармів, 
шпигів. Діти, чиї батьки мають 
«ліве» минуле, не допущені до 
навчання у школах. З початком 
нового навчального року шість 
тисяч підлітків виключено із шкіл 
лише на цій підставі. Службовці 
мусять подавати свідоцтва про 
політичну лояльність або підпи

сувати зобов'язання про підтрим
ку нового режиму. Суворій карі 
підлягають і ті, хто звертається 
по допомогу до «лівих» лікарів 
або юристів.

Внаслідок такого терору в краї
ні панують страх і недовір'я. Пор
тьє в готелях, служники, навіть 
сусіди можуть виявитися доно
щиками: поліція щедро нагоро
джує таких людей. Та чим суво
рішим стає режим, тим більше 
зростає сила опору.

Звичайно, полковнича хунта не 
протрималася б у країні й одного 
тижня без підтримки американ
ських імперіалістів, цього «світо
вого жандарма». Керівники Спо
лучених Штатів прекрасно розу
міють — і їхній посол в Афінах 
цього не приховує,— що хунта не 
в змозі розв’язати жодної з еко
номічних і політичних проблем, 
які постали в сучасній Греції, і 
що у відповідь на терор опози
ційні сили країни ще тісніше 
згуртуються. Вони розуміють та
кож, що вільні вибори в країні 
неминуче спричиняться до пова
лення хунти «чорних полковників».

Отже, очевидно, що єдиний 
шлях, яким йтиме далі хунта та 
й американські хазяї,— це шлях 
відвертого насильства й терору. 
Та вже цим одним фашистський 
режим у Греції сам собі виносить 
вирок.

ПЕРЕСТОРОГА. Одна 
англійська фірма надіслала 
своїм клієнтам листи такого 
змісту: «Коли шановний мі
стер... протягом семи днів 
не ліквідує свою заборгова
ність нашій фірмі, ми вжи
вемо заходів, що надзви
чайно вас здивують...» Про 
які саме заходи йшлося, 
фірма не пояснила. Але всі 
боржники перелякалися й 
принесли гроші.

ПРАКТИЧНИЙ МИ
ТЕЦЬ. Модний англійський 
скульптор, З ТИХ, ЩО Про-' 
повідують так зване «поп- 
мистецтво», якийсь Чарлз 
Рінк, створив для виставки 
своїх творів чудернацьку 
скульптуру і назвав ї ї  «Рів
новага». Під час транспор
тування ця скульптура; 
створена з каміння і улам
ків металу, впала й розва
лилася на шматки. Рінк не 
розгубився, зібрав оті улам
ки, поклав їх поруч на 
стенді й назвав все це 
«Втрачена рівновага».

НАУКОВА ГЛИБИНА. У
зв’язку із землетрусом, що 
стався в Ріо-Гранде (Бразі- 
лія), місцева єпіскопська га
зета опублікувала таке 
роз’яснення: «Улюблений бог 
послав нам це лихо, аби по
карати молодих жінок за 
їхні безсоромно короткі 
спідниці!»



В ГО СТМ  J  Ш В М О Г О  ПИСЬМЕННИКА
Наприкінці березня 1967 року в центральному міс

ті Балеарських островів Пальма-де-Мальорка відбу
валися весняні засідання Міжпарламентського сою
зу — міжнародної громадської організації, що 
об’єднує парламентаріїв різних держав. Брати в 
них участь випало і мені, як члену делегації радян
ських парламентаріїв.

У короткому слові нема змоги розповісти про 
ті важливі питання, що обговорювалися на цих за
сіданнях, про бачене нами в Мадріді, в Толедо, про 
мальовничий острів Мальорку зі скелястими вер
хів’ями гір, зеленими схилами і цитрусовими долина
ми, де плантації землевласників, скільки видно, 
обгороджені кам’яними мурами...

Розповім шановним читачам про зустріч з відо
мим іспанським письменником Каміло Хосе Селою, 
який гостинно приймав цас у своєму домі.

Взагалі гостинність і увагу ми відчули з перших 
днів перебування в Мадріді і Толедо, відчули і зро
зуміли, наскільки франкістський режим суперечить 
духу сучасної Іспанії, побачили, що тепер у цій краї
ні мало хто вірить всяким пліткам і вигадкам про 
Радянський Союз.

Студент Мадрідського університету, що протягом 
дня був нашим гідом, сказав нам відверто: «Моє
покоління вельми жалкує, що Іспанія не має кон
тактів з такою великою і могутньою країною, як 
Радянський Союз». Потім наш гід розвів руками і 
додав: «Але покоління моє не винувате з цьому, 
бо ми народилися вже після війни».

Де б ми не бували, повсюди іспанці виявляли до 
нас інтерес: про щось запитували, охоче приймали 
значки з зображенням Кремля. Пояснюючи нам, як 
зручніше пройти до метро, літня жінка повідомила, 
що її двоє племінників проживають в Росії. Потім 
розповіла, як скрутно живеться в Мадріді. Особли
во службовцям. Багатьом доводиться відшукувати 
собі ще й іншу, вечірню роботу. Говорила швидко, 
мовби хотіла якнайбільше нам сказати за короткі 
хвилини випадкової зустрічі.

У місті Пальмі радянській делегації відвели кра
щий готель «Де мар» на узбережжі Середземного 
моря, а в ньому — кращі номери. І як тільки 
ми прибули туди, то першим, хто до нас бук
вально прибіг, був двадцятивосьмирічний син 
хазяїна цього готелю. Виявляється, він за настій
ною порадою батька уже вісім років вивчає 
російську мову, а тут йому трапилась нагода 
попрактикуватись. Не один раз він розповідав 
нам про своє місто Пальму, куди навесні і влітку 
з ’їжджаються з усього світу десятки тисяч турис
тів, для яких тут приготовано 1400 готелів, і т. д. 
Саме через нього ми й дістали запрошення Каміло 
Хосе Седи прибути в гості. — -

Вулиці Пальми починаються від морського узбе
режжя і ведуть угору до центру. Теплого весняно
го вечора однією з таких вулиць і їхали ми в гості 
до іспанського письменника.

Повернули від центру ліворуч, піднялися ще вго
ру, звідки видно все місто й освітлені портові спо
руди. І в тихому завулку зупинились. Перед нами 
світилися вікна невеликої двоповерхової вілли пись
менника.

Про Селу знали ми дуже мало: що він популяр
ний прозаїк, журналіст, поет, член іспанської Акаде
мії; що народився 1916 року; що Каміло Хосе Села 
видатний представник критичної літератури в Іспанії.

Та ось і він, господар цього дому, відомий пись
менник. Високий, з обличчям смаглявим, як у ри
балки, з доброю усмішкою. Густий чуб уже зрідка 
посріблю? сивина. Вишневого кольору соррчка з

розкинутим комірцем, міцні робочі руки. Знайо
мить з дружиною, запрошує до просторої віталь
ні.

— Будь ласка! Ви перші радянські люди в моє
му домі. Та, мабуть, не тільки в моєму!— каже.

В групі нашій було троє перекладачів. Отже, роз
мова відразу пішла вільно, легко. Як живуть іспан
ські письменники? Села відповідає напівжартома:

— Живуть, залежно від таланту...
Потім про себе, про свою роботу говорив: пра

цює над новим твором, де героями будуть, як і в 
попередніх його книгах, прості, «маленькі» люди 
трудової Іспанії з їх долями і думами.

— А взагалі свій улюблений твір, бува, не так 
легко надрукувати. Мій «Вулик», наприклад, уперше 
побачив світ далеко за межами Іспанії...— якось ні
би між іншим зауважує Села.

Цікавиться кожним із нас: де хто живе, що ро
бить.

При цій нагоді я розказав йому коротко про 
Київ, про Україну і, правду кажучи, помітив: бага
то що про нашу країну він чує вперше.

Подарував йому альбом кольорових фоторепро
дукцій «Шевченківські місця», а також Тарасів «За
повіт», виданий різними мовами.

— Я багато чув про цього великого поета!— ка
же Села і все дивить.ся та й дивиться на портрет 
Тараса Шевченка.

Потім щиро зізнається, що він ніколи не чув, як 
це звучить українська мова. І просить щось прочи
тати. Цього ж забажали і його троє друзів, запро
шені на вечірку.

Встаю й читаю «Заповіт», а потім — «О, недарем
но, ні, в степах гули гармати» Володимира Сосюри.

— Вашої мови не розумію, але чую, що вона 
м’яка, мелодійна, поетична,— мовив господар.

Слухали музику, співали пісень. Товариші, з яки
ми я був, чудово знають і наші українські пісні. 
Отож у домі Сели, крім «Подмосковных вечеров», 
лунали «Верховино, мати моя», «Реве та стогне 
Дніпр широкий» і інші мелодії. Звичайно, розпо
відали різні веселі життєві історії. Почували себе, 
як дома.

За вікнами, розкритими навстіж, шепотів зеленим 
листом сад. Внизу сяяла вогнями Пальма-де-Мальор- 
ка, а на її найвищій точці, на горі, у домі іспансько
го письменника тривала вечірка на честь радянських 
гостей.

— А тепер, прошу, гляньте на оцю книгу. Писа
ли її знайомі і друзі, що мене одвідували.— І Се
ла подав нам великий красивий альбом.

Гортаючи його, ми побачили десятки різних по
черків. Багатьма мовами гості Сели — письменники, 
вчені, політичні діячі — засвідчували свою поша
ну, висловлювали найкращі побажання видатному 
іспанському літератору.

Засвідчили свою пошану і ми, побажавши Селі 
нових творчих успіхів на благо трудового іспансько
го народу, який мужньо бореться зй кращу долю. 
Зокрема, я написав йому щирі побажання українсь
кою мовою.

Господар підійшов до шафи, дістав свій роман 
«Вулик» і подарував мені:

— Нехай летить з вами на Україну!..
Прощалися по-дружньому, немов давні знайомі.
...Як бачите, шановні читачі, роман «Вулик» по

трапив з іспанського острова Мальорки до редакції 
журналу «Всесвіт» дуже просто, без ніяких трудно
щів і пригод.

Степан ОЛІЙНИК.
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В У Л И К
РОМАН

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

— Головне — дивитись уперед, — вже 
вкотре кажу я. — Це таки головне!

Донья Роса походжає поміж столиками 
своєї кав’ярні, штовхаючи відвідувачів ве
летенськими сідницями. Донья Роса ча
стенько кидає: «Бовдур!» і «Бачили ми 
таких!» Для доньї Роси світ — це її кав’яр
ня та круговид із кав’ярні. Дехто каже, що 
і в доньї Роси блищать очиці, коли надхо
дить весна і дівчата вдягають сукні з ко
ротенькими рукавцями. Та, певно, то пусті 
балачки: для доньї Роси все те й шеляга 
не варте. Ні весною, ані будь-коли. Доньї 
Росі подобається носити поміж столів свої 
сідниці — оце і все. Коли вона зостається 
сама, то палить тютюн і попиває охен1, 
келех за келехом — і отак від ранку й до 
пізнього вечора. Вона часто кашляє і при

! О х е н  -  настоянка.

цьому щоразу всміхається. Коли вона 
в доброму гуморі, то вмощується на ни
зенькому ослінчику в кухні й читає детек
тивні романи, навіть у газетах,— донья Ро
са нічим не гребує, більш того, перевагу 
віддає найкривавішим. Почитавши, жартує 
з відвідувачами, принагідно розповідаючи 
про злочин на вулиці Бордадорес або в ан- 
далузькому експресі.

— Отож батько того Наваррете, маючи 
за приятеля самого генерала дона Мігеля 
Прімо де Ріверу, зайшов до останнього, 
впав навколішки та й каже: «Мій генерале, 
на бога, змилуйтеся над моїм синочком!» 
А дон Мігель, хоч яке в нього золоте серце, 
відповідає йому: «Любий друже Наваррете, 
не неможливо: вашому синочкові доведеть
ся спокутувати свою провину на шибениці».

«Отак воно! — думає донья Роса, окидаю- 
чи поглядом столики.— І де тільки в них 
беруться гроші?»

У доньї Роси все лице в плямах, бо вона 
завжди линяє, мов та ящірка. Буває, вона 
глибоко замислюється, і тоді здирає шкіру
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клаптями: довжелезні ті клапті нагадують 
стрічки серпантину. Виринувши із задуми, 
донья Роса знов походжає туди й сюди по
між столиками, всміхаючись до ненависних 
їй клієнтів чорними, бозна-коли чищеними 
зубами.

Дон Леонардо Мелендес винен шість ти
сяч дуро донові Сегундо Сегурі, на прізви
сько Чапля. Чапля, прозваний так за^.дов
железні рахітичні ноги, збивав гроші про
тягом багатьох років, щоб потім оддати їх . 
усі в позику донові Леонардо. Цей чолов’я-, 
га був справжній бізнесмен і заживав 
копійчину без будь-якого ризику для себе, 
а дон Леонардо — телепень, який діє не
розважно, і тому всі його фінансові опе
рації ніколи не давали зиску. Не те, щоб 
вони йому зовсім н е. вдавалися, тільки ж 
заробляв він на них, як циган на милі.

Дон Леонардо носить дуже яскраві кра
ватки і мастить волосся запахущим бриль
янтином. У нього великосвітські манери 
і безмежний апломб — ніби в того замож
ного гідальго. Як на мене, то не такий він 
уже й заможний, хоч і поводиться, як лю
дина, у якої завжди тугий гаманець. З кре
диторами він чемний, а ті в свою чергу 
виказують до нього повагу, принаймні так 
воно здається на перший погляд. Були 
й такі, що намірялися з ним позиватись, 
аби запроторити до в’язниці, та нічого з тих 
намірів не вийшло. Дон Леонардо стра
шенно полюбляє французькі слівця, скажі
мо, «мадам», «ля рю» (вулиця) та «крават» 
(краватка), а також раз по раз виголошу
вати: «Ми, Мелендеси...» Дон Леонардо — 
людина освічена, тобто така, що чимало 
знає. Він завжди грає тільки дві бліц- 
партії у дамки і п’є лише каву з молоком. 
У відвідувачів, що сидять за сусідніми сто
ликами і смалять рудий тютюн-самосад, 
він чемно просить: «Чи не знайдеться у вас, 
добродії, аркушика курильного паперу? Ки
нувся крутити цигарку, аж дивлюся: папір 
вийшов». Звичайно хтось із сусідів йому 
відповідає: «На жаль, у мене теж немає 
наперу: я його при собі й не ношу, бо 
набиваю гільзи вдома, але прошу, беріть 
цигарку...» Дон Леонардо робить якийсь 
непевний жест і на якусь хвильку вагається 
з відповіддю: «Гаразд, закуримо вашого 
домашнього, хоча, щиро кажучи, мені не 
дуже до смаку тютюн із товчених стовбур
ців!» А буває, хто-небудь скаже йому й та
ке: «Паперу у мене, на превеликий жаль, 
немає, тож задовольнити вашого прохання 
не можу». В такому разі дон Леонардо "ци
гарки не дістає.

Зіпершись ліктями на старий шолудивий 
мармур столиків, відвідувачі, навіть не див

лячись, бачать хазяйку, що походжає повз 
них, а їм у головах снуються безладні дум
ки про те, що цей світ далеко не такий, 
яким би міг бути, що на цім світі все якось 
потроху йде нанівець, і ніхто не може по
яснити, чому воно так. Багато кругів на 
столики зроблено з надгробкових плит, на 
деяких збереглися навіть епітафії, щ о. їх 
прочитав би й сліпий, водячи пальцями по 
столу: «Тут лежать . посмертні останки
сеньйорити Есперанси Редондо, що упокої
лась в розквіті юних літ» або «Тут спочи
ває довічним сном сеньйор Д. Раміро Ло
пес Пуенте, заступник міністра економіки».

Завсідники кав’ярень — це люди,, які ві
рять, . що життя таке тому, що так треба, 
що не варто силкуватись щось змінити. 
В кав’ярні 'доньї Роси всі курять, а ще  
більше розмірковують, кожен сам собі, над 
жалюгідними, але любими серцю справами, 
що повнять або спустошують усе те життя. 
Хто в задумі серед загальної тиші робить 
порух рукою на знак якогось спогаду, хто 
витає в споминах з відсутнім погдяДом, і на 
обличчі йому на якусь мить проступає без
надія зацькованого звіра, погляд стає жа
лісливий, благальний; підперши підборід
дя, чоловік і далі сидить отак, а в незво
рушних, мов затихле море, очах лишається 
сама тільки гіркота.

Буває, по обіді поступово вщухнуть роз
мови про кицьок-породіль, про заступника 
міністра або ж про того померлого хлоп
чика, якого чомусь ніхто не пам’ятає («Та 
то ж отой малюк,— хіба ви забули? — з бі
лявим волоссячком. А шибеник який був! 
Ходив у бежовому джерсі, в п’ять годочків 
упокоївся»). У таку пообідню пору серце 
кав’ярні б’ється поволі, нерівномірно, мов 
у хворого, і сизе повітря стає важким і за
душливим. Та нараз, не знати звідки, при
летить легкий вітерець, мов той подих на
дії, і на якусь мить проб’є дорогу до кож
ного серця.

Дону Хайме Арсе, який, хай хоч що,, не 
занепадає духом, нічого більше не зостаєть
ся, як опротестовувати векселі. У кав’ярні, 
мабуть, не всі про це знають. Дон Хайме 
попросив у банку кредит; йому виписали 
певну суму, звичайно, по заставі векселів 
на його ім’я. А потім сталося те, що ча
стенько буває: дон Хайме вклав гроші в 
якесь діло, його обшахрували, і він зали
шився без копійки; йому нагадали про за
ставлені векселі, а він відповів, що поки 
що не має змоги їх викупити. Дон Хайме 
Арсе, безперечно, чесна людина, але йому 
не щастить саме тоді, коли треба зіграти 
ва-банк. Мало того, що він не живе пра
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цею своїх рук,— йому ще й ніколи не ща
стить. Інші, такі ж або й ще більші нероби, 
зробивши один-два вдалих ходи, загрібали 
кілька тисяч дуро і гасили векселі. Тепер 
вони розкошують: обідають у ресторанах 
курять дорогі сигари і їздять на таксі 
А дона Хайме фортуна обминула: в нього 
вийшло все навиворіт. Він і зараз нама
гається впіймати щастя, але воно, капосне, 
вислизає з рук, як пічкур. Він брався до 
комерції, хапався за будь-яке зисковне, як 
йому здавалося, діло, та з усього виходив 
пшик. Тепер він просиджує цілісінькі дні 
у кав’ярні, здебільшого відкинувши голову 
на оббиту плюшем спинку крісла і розгля
даючи позолоту на стелі. Зрідка він тихень
ко наспівує, притупуючи в такт ногою. Дон 
Хайме, як правило, ніколи не замислюєть
ся над своїми невдачами, він взагалі ні
коли ні про що не замислюється серйозно. 
Час од часу дивиться в люстро і при цьому 
думає: «Яка це бісова душа винайшла 
дзеркало?» Потім уважно, майже нахабно 
розглядає відвідувачів і цідить крізь зуби: 
«Чи є у цієї жінки діти? Мабуть, вона не
смілива баба». Або: «Цікаво, скільки зараз 
сухотних сидить у цій кав’ярні?»

Дон Хайме повагом скручує тоненьку, як 
соломинка, цигарку й прикурює, бурмочу
чи: «Є ж діячі, які облагодять дільце так, 
що й не прискіпаєшся». Потім посунеться 
трохи у кріслі, бо затерпла нога, і сидить 
собі далі.

Скільки загадок ховає у собі життя! А тут 
зосталось тільки безнадійно нидіти, спосте
рігаючи, як з кожним ударом удень і вночі, 
взимку і влітку безповоротно тане твоє 
серце на жорстокій пательні буття.

А у тієї мовчазної пані, що завжди си
дить у закутку за високими більярдними 
столами, десь місяць тому вмерла дитина. 
Хлопця звали Пако, і він вчився на пош
таря. Спершу казали, що його розбив па
раліч, але потім стало відомо, що вмер він 
од менінгіту. Хворів він Недовго, від почат
ку хвороби свідомість майже не поверта
лася до нього. Про це вже знали всі жи
телі Леона, Старої та Нової Кастілії і знач
ної частини Валенсії. Заслаб Пако після 
того, як взимку впав у річку, його мати 
зосталася сама, бо її другий, старший син 
десь (біс його знає де!) тинявся по світах. 
Надвечір вона заходила до кав’ярні доньї 
Роси, прямувала до свого місця біля сходів 
і сиділа там у зажурі, обливаючись потом, 
по кілька годин поспіль. Як вмер Пако, 
донья Роса ставилася до неї дуже добре, 
Є люди, які полюбляють товариство тих, 
у кого хтось помер. Вони користаються 
з цієї нагоди, аби щось порадити, замовити

молитву за упокій чи просто поспівчува
ти,— і це в них непогано виходить. Донья 
Роса, щоб якось утішити матір Пако, зав
жди їй каже: «А воно й краще, що його 
взяв до себе господь, бо хлопчина був би 
слабий на розум». Мати дивиться на роз
радницю, виявляючи згоду кволою усміш
кою, і каже, що зрештою сеньйора шин
карка має рацію. Матір Пако звуть, Ісабел 
Монтес, удова Санса. Вона ще не зовсім 
втратила жіночу привабливість, але ходить 
у поношеному макінтоші. Усім своїм вигля
дом вона показує, ща-походить із вищої, 
культурнішої верстви.

У кав’ярні ніхто ніколи не порушує її 
спокою, і тільки іноді хтось із її знайрмих, 
звичайно, жінок, йдучи з убиральні, зі
преться ліктем на її стіл і спитає: «Ну, 
що? Вже трохи полегшало на душі?» Донья 
Ісабел усміхається і майже ніколи не від
повідає, але коли настрій у неї кращий, 
вона підводить голову й, глянувши на зна
йому, зауважує: «Яка ж ви гарна, Фула- 
нітоЬ» Проте частіше вона тільки мовчки 
махне рукою: мовляв, іди собі з богом 
і дай мені спокій. Донья Ісабел знає, що 
належить до вищого стану і різниться від 
інших принаймні манерами

Якась уже немолода жінка кличе про
давця цигарок:

— Падільє!
— До ваших послуг, сеньйорито Ельвіро!
— Дай-но мені сигарету.
Сеньйорита, попорпавшись у своїй сумоч

ці, пузатій од пожовклих листів із палкими 
сповідями давніх коханців, кладе на стіл 
тридцять п’ять сентімо.

— Дякую, Падільє.
— Куріть на здоров’я.
Ельвіра запалює сигарету і, окинувши 

всіх розпачливим поглядом, пускає з рота, 
кільце диму з бублик завбільшки.

— Падільє! — кличе вона знову за якусь 
хвилю.

— До ваших послуг, сеньйорито Ель
віро!

— Ти йому віддав мого листа?
— Так, сеньйорито, віддав.
— Ну й що ж він сказав?
— А нічого: його не було вдома. Служ

ниця вам переказує, щоб ви не турбува
лись: вона йому передасть листа за вече
рею.

Сеньйорита Ельвіра мовчки курить. Сьо
годні їй щось негаразд: якось холодно і 
ввижається, що всі перед нею ведуть по
вільний танок. Сеньйорита Ельвіра живе, 
мов той собака, цебто так, як, мабуть, 
зрештою не варто й жити. Кажуть, вона
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ніде не працює, а що вона нічого не ро
бить, то й не їсть. Читає романи, сидить 
у кав’ярні, викурює за вечір одну-дві де
шевеньких сигарети, очікуючи, поки її за
просить хтось із клієнтів. Але, як на те, її 
запрошують украй рідко.

Дон Хосе Родрігес виграв у лотерею ві
сім дуро.

— Вам поталанило, еге? — питають у 
нього знайомі.

У дона Хосе відповідь завжди одна:
— Пхе! Вісім дуро — хіба то гроші! їх 

уже давно нема...
— Не лякайтесь, чоловіче, ніхто у вас 

не збирається позичати.
Дон Хосе працює секретарем в суді і, 

здається, має неабиякі заощадження. Він, 
кажуть, одружився був з якоюсь сільською 
багатійкою, яка не в довгім часі померла, 
залишивши йому всю свою маєтність. Він 
вигідно все продав,— зокрема чотири вино
градники та два оливкових гаї,— і переїхав 
до міста, пославшись на те, що сільське 
повітря дуже шкідливе для його легенів.

У кав’ярні доньї Роси дон Хосе завжди 
замовляє чарчину: він не з тих голодран
ців, що цілісінький вечір просиджують над 
чашечкою кави з молоком. Він також п’є 
охен, улюблений напій доньї Роси, яка че
рез це ставиться до нього з великою при
хильністю.

— Охен — найкорисніший з усіх напоїв: 
не шлунковий, сечогінний і тонізуючий за
сіб. Він очищає кров і запобігає імпотен
ції,— буває, повагом пояснює дон Хосе.

А це якось, років зо два тому, він по
сварився із скрипалем з оркестру. Всі у 
кав’ярні стали на бік скрипаля, але дон 
Хосе підкликав до себе донью Росу й за
явив їй:

— Або ви дасте цьому червоному нахабі 
ногою під зад, або я не спинюсь навіть по
мочитись під вашою кав’ярнею.

І донья Роса тут-таки вигнала скрипаля, 
ї ї  завсідники, які доти були на боці музи
канта, потроху змінили свою думку й вреш
ті почали говорити, що донья Роса вчи
нила правильно, що з такими немає чого 
панькатись.

— Як потурати отаким нахабам, можна 
докотитися хтозна до чого,— казали відві
дувачі, намагаючись прибрати поважного 
вигляду й водночас притлумити в собі со
вість.— Якщо не буде дисципліни, то не 
чекайте нічого доброго — все піде шкере
берть!

Якийсь перестаркуватий чоловік голосно 
розповідає, як його десь півстоліття тому 
спробувала ошукати мадам Піментон.

— ...А вона, дурна, уявила собі, що коли 
піде зі мною, то добре заробить! Еге ж, 
знай наших і скажи своїм! Так уже наго
тувалась бідолаха, ай-ай! Я її запросив — 
хіба мені що? Та я теж не дурний: заро
била, наставляй кишеню! Вийшла од мене 
і давай битися головою об одвірок. Ха-ха- 
ха! Кров з неї так і юшить, а вона тільки 
бурмоче: «О боже мій, о боже мій!» Потім 
пішла, кленучи все на світі. Нещасна, вона 
завжди ходила напідпитку!..

Кілька відвідувачів, що сидять за сусід
німи столиками, поглядають на нього із 
заздрістю. Вони з тих, що покірливо й бла
женно всміхаються саме тоді, коли вза
галі ні про що не думають. І хоч на об
личчях у них застигла усмішка, однак в 
глибині душі кипить лють, та така, що вони 
ледве стримують її. За жарт вони можуть 
навіть убити.

— ...З усякими ошуканцями треба бути 
насторожі. Ми, пристойні люди, не можемо 
дозволити, щоб нас хтось ошукував. Слу
хай, підтакуй, а роби своє. На чиєму возі 
їдеш, того й пісню співай. Так казав мій 
батько! Ха-ха-ха! Ні, мене так легко не 
обдуриш!

Раптом поміж столів показався гладкий 
котяра з чорною лискучою шерстю; це був 
не той звичайний собі кіт, що їх на світі
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мільйони, а кіт, який мав добре здоров’я 
і сите життя, кіт-вельможа з неабияким 
гонором. Ось він безцеремонно протиснувся 
попід ногами якоїсь сеньйори, аж та під
скочила в кріслі.

— Клята тварюка! А тпрусь!
Той, що розказував про ошуканців, лю

б’язно посміхнувшись, зауважив:
— Ой, сеньйоро, то ж тільки бідолаш

ний котик! Що він вам лихого вчинив?

Якийсь патлатий молодик, незважаючи 
на гармидер, строчить вірші. Він тікає від 
життя, пишномовне віршомазництво — його 
єдина стихія. Та коли б він уважно огля
дівся довкола, то його натхнення напевно 
одразу здиміло б. До речі, оте його на
тхнення подібне до барвистого дурненького 
метелика, що сліпо б’ється в шибку, марно 
силкуючись вилетіти надвір. Якби це було 
не так, то ми б взагалі не читали його вір
шів.

Цей молодий поет компонує довжелезну 
поему під назвою «Доля». Він вагався, його 
мучили сумніви; він мав намір дати поемі 
заголовок «Наша доля», але врешті-решт, 
вислухавши поради кількох більш досвід
чених поетів, він зрікся цього наміру й ви
рішив назвати поему одним словом — 
«Доля». Такий заголовок відзначався ви
шуканою простотою, більше заінтриговував. 
А крім того, заголовком «Доля» він вно
сив у свій твір більше навіяного, більше... 
так би мовити, невизначеного, більше пое
тичного. Отож було невідомо: чи поет на
тякає на чиюсь долю, а чи на нічию, не
певну долю, згубну долю, щасливу долю, 
занапащену долю, чи долю, послану од гос- 
пода-бога. Чиясь певна доля стала б пу
тами для його вільної поетичної натури, 
яка, мов та пташка, линула світами химер
ної фантазії, не терплячи жодних пере
шкод.

Молодий поет вже кілька місяців сидить 
над своєю поемою. Він вже зліпив понад 
триста віршованих рядків, склав докладний 
план майбутньої збірки та список можли
вих передплатників, котрим, у свій час, він 
збирається надіслати проспект, якщо вони 
викажуть бажання його підтримати. Він 
також підібрав друкарський шрифт, про
стий, чіткий, розбірливий, і вже має дозвіл 
на видання. Проте молодого поета ще му
чать сумніви: по-перше, ставити чи не ста
вити в кінці «Хвала Господу» і, по-друге, 
доручити комусь чи зредагувати самому 
біографічну довідку про себе для супероб
кладинки.

Донья Роса, як це кожний бачить,— лю
дина не дуже церемонна.

— Люди знають, що я кажу правду! Хіба 
настачиш усім волоцюгам? Досить з мене 
і мого шуряка. Ото ще безголовий! Вже 
таке зелене, як гусячий послід! Ти вчись 
у старших, будь людиною. Так ні! При
блудний собака і той поводиться пристой
ніше! А цей вештається без діла, кашляє, 
гупає чобітьми, та ще й корчить із себе ха
зяїна! А дзуськи! Не діждеш!.. Так' от: ні
якого жалю до отаких! Нехай тільки кто- 
небудь подумає мене ошукати, я вже йому 
покажу! Хай усі це добре собі затямлять!

Донья Роса свердлить своїми мишачими 
очицями Пепе, старенького офіціанта, ро
дом з Мондоньєдо, який став до неї на 
службу років сорок, а то й усі сорок п’ять 
тому. За товстими скельцями окулярів очі 
в неї — мов у риби за склом акваріума.

— Чого витріщився, наче вперше мене 
побачив? Такий же дурноверхий, як і сорок 
років тому. І виздиху на вас нема! Пусти 
свиню в хату, то вона й ракотиці на стіл! 
Був би ти в мене трохи вередливіший, я б 
тебе давно витурила! Второпав? Бачили ми 
таких!

І донья Роса, почухавши черево, веде далі 
свій повчальний монолог:

— Ото працюй, та не лінуйся! Кожному 
своє! Головне — бачити, хто чим дише, за
тямте собі. А співчуття до біса! Ви мене 
розумієте? До біса!

Донья Роса підвела голову й скрушно 
зітхнула. Чорні волосинки на її верхній 
губі якось дивно засмикалися, мов вусики 
у поважного закоханого цвіркуна, водночас 
виказуючи докір, зневагу і зверхність.

На відвідувачів тисне якийсь невидимий 
тягар, під яким їхні серця давно затерпли 
і вже не болять. Вони можуть терпіти його 
годинами, а дехто — і все життя. Адже жо
ден з цілковитою певністю не знає, що 
діється на білому світі.

Якийсь сеньйор із сивою борідкою годує 
намоченою в каві з молоком здобною швей
царською булочкою смагляву дитину, що 
сидить у нього на колінах. Це дон Трінідад 
Гарсія Собріно. Він лихвар. Замолоду дон 
Трінідад жив, не завдаючи собі особливого 
клопоту. Та після смерті батька сказав со
бі: «Відтепер, Трінідаде, будь з усіма на
сторожі, бо інакше тебе кури загребуть». 
Дон Трінідад кинувся у вир комерції, йому 
пощастило, і він розбагатів. Усе життя він 
мріяв стати депутатом, бо вважав, що бути 
в числі отих п’ятисот, які репрезентують 
двадцять п’ять мільйонів жителів Іспанії,— 
не так уже й погано. Дон Трінідад кілька 
років загравав з деякими третьорядними 
знаменитостями з партії Хіля Роблеса, ви
нюхуючи, де б його висунути свою канди
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датуру, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх. 
Правду кажучи, політика його не цікавила, 
і він не мав ніяких переконань — його ці
кавило тільки депутатство. Він влаштував 
кілька званих обідів, дав грошенят на про
паганду, вислухав запевнення, але зреш
тою його кандидатури так і не висунула 
жодна фракція, його навіть не було запро
шено на вечірку до лідера партії. Дон Трі
нідад трохи розгубився і навіть занепав 
духом, але все-таки пристав ще до партії 
радикалів. З радикалами у нього ніби все 
йшло гаразд, та почалася друга світова вій
на, яка поклала край його короткочасній 
блідій політичній кар’єрі. Тепер дон Тріні
дад стояв осторонь усіх громадських справ 
(від того пам’ятного дня, як посварився 
з доном Алехандро). Він був радий, що 
йому дали спокій і не нагадували про ми
нуле, і цілком присвятив себе вигідному 
ділу — давати позику під проценти.

Вечорами він навідувався з онуком до 
кав’ярні доньї Роси, де, нагодувавши дити
ну, мовчки слухав музику або читав газету 
і ні з ким не заходив у розмову.

Донья Роса, спершись на стіл, лукаво пи
тає:

— То що мені скаже Ельвіріта?
— Нічого втішного, сеньйоро.
Сеньйорита Ельвіра смокче сигарету, гра

ціозно вигинаючи шию. Хоча щоки у неї 
й пом’яті, а повіки червоні, обважнілі, про
те вона завжди силкується показати себе 
бадьорою й свіжою.

— Як у тебе з отим?
— З ким?
— Та з отим...
— A-а! Кепсько: за три дні подарував 

тільки слоїк з рідиною для зміцнення во
лосся.

Сеньйорита Ельвіра силувано всміхнула
ся. Донья Роса, примруживши очі, глибоко 
замислилась.

— Ой, скільки ще на світі безсовісних 
людей, дочко!

— Так, але на що краще мені сподіва
тись, сеньйоро?

Донья Роса, низько нахилившись, про
шепотіла Ельвірі просто у вухо:

— А чому б тобі й далі не зустрічатися 
з доном Пабло?

— Бо не хочу. У кожного, своя гідність.
— Бачили ми таких! Кожному своє! Але, 

як ти знаєш, Ельвіріто, я тобі завжди зичу 
добра і хочу, щоб ти зустрічалася саме 
з доном Пабло.

— Дідька лисого! Цей слинько обрид 
мені, чуєте, обрид. Мені просто гидко бути 
з ним!

Тоді донья Роса ніжним, переконливим 
голоском повчає:

— Треба бути терплячою, Ельвіріто! 
Ти ж іще зовсім дитина!

— Ви так гадаєте?
Сеньйорита Ельвіра, плюнувши під стіл, 

витерла рота рукавичкою.

Багатий друкар дон Маріо де ла Вега, 
або просто Вега, пахкає здоровецькою си
гарою, хизуючись своєю заможністю перед 
відвідувачами кав’ярні. Ось миршавий чо
ловічок, що сидить за сусіднім столиком, 
з вимушеною повагою констатує:

— Добра сигара у вас, пане!
Вега, не дивлячись на того, зверхньо го

ворить:
— Так, непогана. Коштує один дуро з га

ком.
Миршавий сусід, посміхнувшись, хотів 

сказати щось на зразок: «Куди вже нам 
до вас!», але не насмілився, бо був сором
ливий. Він тільки подивився на друкаря, 
покірно всміхнувся й сказав:

— Тільки один дуро? А не більше? Я га
дав, не менш як сім песет.

— Та ні, один дуро, та ще тридцять сен- 
тімо продавцеві. Так багато я б не пла
тив.

— Ет, що вам гроші!
— Чоловіче, не обов’язково бути бага

тим як Крез, щоб курити такі сигари.
— Бути Крезом не обов’язково, правда 

ваша, та от, скажімо, я не можу закурити 
такої, як і багато хто з тих, що сидять 
отут.

— Хочете закурити?
— Красно вам дякую, сеньйоре...— радіс

но відповідає той.
Вега криво усміхається, гірко каючись 

в душі за нерозважно кинуті слова, та за 
мить знаходить вихід:

— Тоді працюйте так, як працюю я!
І друкар весь аж затрусився від гоме

ричного реготу. Усміх злетів з лиця мир
шавого сусіди. Од страшного сорому він 
почервонів, як варений рак; вуха йому аж 
пашіли, в очах потемніло. Він похилив го
лову, щоб не бачити, як всі вп’ялися в ньо
го очима,— принаймні йому так здавалося.

Коли той поганець дон Пабло, котрий 
усе перевертає по-своєму, регочучи, розпо
відав пригоду з мадам Піментон, сеньйо
рита Ельвіра непомітно зронила недокурок 
додолу і наступила на нього ногою. Сень
йорита Ельвіра часом поводиться наче та 
принцеса.

— І що вам заподіяв цей котик? — питає 
дон Пабло і кличе кота:— Мацю, мацю, 
кс-ксі
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Кіт не звертає на нього ніякої уваги, 
і дон Пабло повчально провадить далі:

— Коли б ви знали, що то за розумні 
створіння, оці коти. Вони кмітливіші, ніж 
деякі люди, і розуміють геть усе. Мацю, 
мацю, кс-кс!

Кіт, і не глянувши на нього, шмигає на 
кухню.

— Є у мене один приятель, грошовитий 
і, само собою, дуже впливовий чоловік, 
причому зовсім не пройда, як може вида
тись з першого погляду. Так от, є в нього 
перський кіт на ймення Султан. Це не кіт, 
а диво.

— Та невже?
— Правду вам кажу! Скажеш йому: 

«Султане, а йди-но сюди», і він іде до 
тебе, крутячи своїм розкішним, як у па
вича, хвостом. Іде немов той учений собака, 
а хода як у шляхетного пана! Такі, знаєте, 
вишукані манери і гладенька та лискуча, 
як шовк, шерсть. Не думаю, щоб іще де 
були такі коти. Султан серед інших котів 
усе одно що лебідь серед гусей. Мій прия
тель любить його, як рідного сина. І цей 
кіт заслуговує на таку любов.

Дон Пабло розглядається довкола себе 
по кав’ярні. На якусь мить його очі зустрі
лися з очима сеньйорити Ельвіри. Під
моргнувши їй, він одразу дивиться в інший 
бік.

— А які ці коти удячні! Ви помічали 
коли-небудь їхню вдячність? Приголубте 
лишень отакого мацура, і він вас повік 
не забуде.

І дон Пабло, чхнувши, гарикає хрипким 
голосом:

— З котів мають брати приклад люди!
— Ваша правда, сеньйоре.
Дон Пабло скрушно зітхає. Але він за

доволений. І не без підстав, бо сентенція, 
шо люди мають брати приклад з котів, бу
ла вершиною його красномовності.

Офіціант Пепе мовчки заходить до боко
вого салону. Він сперся рукою на спинку 
крісла і уважно розглядає себе у дзерка
лах, немов нагледів там щось дуже рідкіс
не й дивовижне. Анфас він розглядав в 
тому дзеркалі, що висіло прямо передним, 
з потилиці — в тому, що висіло за спиною 
і відбивалось знов-таки в передньому, а в 
профіль — у тих, що були по кутках.

— Щоб тебе, відьмо, чорти вхопили! Льо- 
ха! Стара лисиця!

Пепе з тих людей, що не втрачають са
мовладання. Він завжди, навіть коли ні
кого нема, розмовляє тихо і ніколи не на
смілюється викладати свої думки вголос на 
людях.

— Лихварка! Свиня! Щоб ти на старості 
літ пішла з торбою попід вікнами!

Коли Пепе бував не в гуморі, то завжди 
для власного заспокоєння спершу виголо
шував кілька коротеньких прокльонів, по
тім мимрив щось невиразне й врешті вти
хомирювався. У салоні двійко діток — ро
ків чотирьох чи п’яти — з нудьги й без уся
кого захоплення граються в поїзда' бігаючи 
у проході поміж столиками. Коли вони бі
жать у глиб салону, один з них зображає 
паровоз, другий — вагони. Коли ж повер
таються назад, до дверей, то міняються 
ролями. Ніхто не звертає на них уваги, і 
вони, не виказуючи ні зацікавленості, ні 
запалу, ані радості, граються далі, снуючи 
туди й сюди, як заведені. Це двійко покір
них та слухняних діток. Вони граються у 
поїзда, хоча гратись отак між столами—це 
все одно, що равликам бігати наперегони, 
тягаючи на спинах важкі черепашки; їм 
запропоновано побавитись і водночас об
межено ініціативу та вигадку наказом гра
тися цілий вечір тільки в поїзда. І діти 
гратимуться, скільки витримають, бо роб
лять усе в міру своїх сил.

Пепе глянув на них і промовив:
— Ви ж так будете попадать.
Хоча Пепе прожив у Кастілії вже мало 

не п’ятдесят років, він розмовляє поганою 
іспанською мовою і, перше ніж щось ска
зати, завжди перекладає в думці з галісій
ського наріччя на кастільське.

— Ні, сеньйоре,— відповідають діти і да
лі байдужно, бездумно, мовчки граються у 
поїзда, виконуючи свій обтяжливий обов’я
зок, мов ті дисципліновані солдати.

Донья Роса, захекавшись, влітає в кухню.
— Скільки унцій ти йому налив, Габ- 

рієлю?
— Дві, сеньйорито.
— Скільки?! Бач, який щедрий! Щоб тобі 

руки повсихали! Я роблю, як чорний віл, 
а він усіх частує, як молода на весіллі! 
Сказано тобі іспанською мовою: наливати 
тільки по півтори унції! Тільки ж вам го
ворити — що бити горохом об стінку!

Донья Роса зводить дух, готуючись ви
голосити нову гнівну тираду. Вона сопе, як 
ковальський міх, дихає важко, поривчасто, 
з хрипким присвистом: її всю аж трясе, ве
летенські груди надимаються, ніби від 
помпи.

— Але ж дон Пабло...
— Якщо дон Пабло вважає, що саме 

стільки треба наливати, то нехай зі своєю 
молодицею пошукають іншу кав’ярню, а ми 
подивимося, чи він знайде таку, де ллють 
більше, ніж у нас. Хай знайде й покаже 
мені таку! Чуєш? Тільки ця невдячна тва-
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рюка не хоче бачити того, що в моїй ка
в’ярні, хвала господу, клієнтам не недо- 
ливають, а навпаки, переливають. Якщо їм 
це не до вподоби, нехай ідуть собі під три 
чорти! Програють на цьому вони, а не ми. 
Теж мені король і королева! Ота його 
донья Пура — то ж ненажерлива п’явка! 
Господи, скільки вже вона висмоктала моєї 
крові!

— Вас же почують у залі, сеньйорито! — 
як завжди, застерігає донью Росу Габрієль.

— І дуже добре, що почують, бо саме їм 
я це й кажу! І хай мені навіки заціпить, 
коли все оте — неправда! Хіба я не знаю, 
як отой кретин, нахаба і паскудник кинув 
Ельвіріту,— справжнього ангела, що годи
ла йому як болячці,— і одружився з доньєю 
Пурою, цією підлою інтриганкою, якої він 
тепер боїться, як ягня вовка! Поживемо — 
побачимо, до чого ще в них дійде.

Габрієль, прагнучи якось загладити свою 
провину, питає:

— То ви хочете, щоб я трошечки од- 
лив?

— Ти сам добре знаєш, як має чинити 
чесна людина, яка видає все точно, як в 
аптеці, і яка ніколи нічого не краде. Тебе 
цього вчити не треба.

Продавець цигарок Паділья розмовляє з 
новим клієнтом, що купив у нього цілу ко
робку сигарет.

— То вона завжди так лютує? — питає 
клієнт.

— Та буває, але вона не злопам’ятлива. 
Хоч у неї вдача й важкенька, проте вона 
добра людина.

— Одначе ця, з вашого дозволу, добра 
людина он того офіціанта обізвала невігла
сом!

— Даруйте, хіба це так страшно! Іноді 
вона обзиває нас потолоччю й більшови
ками!

Клієнтові від подиву аж очі на лоба по
лізли.

— І ви дозволяєте їй отак знущатися 
з вас?

— А що ж тут такого, сеньйоре?
Той тільки плечима знизує.
— Мгм...
Паділья покидає співрозмовника і виру

шає у свій черговий рейс через залу. Клі
єнт же залишається зі своїми думками.

«Важко сказати, хто з них більша негідь: 
чи оця замурзана люта свиня, а чи оті за
туркані слуги,— міркує він.— Якби вони її 
гуртом підстерегли десь у темному закутку 
та дали доброго прочухана, то вона б од
разу зробилась як шовкова. Але даремно 
сподіватись: хто зважиться на таке? По
заочі лають її на всі заставки вдень і вночі,

а при ній їм як заціплює. Чули вже! Вона 
йому: «Геть з моїх очей, дурню! Поганий 
злодію!» А він похилився та й пішов. Ще 
й виправдовують її! «А що ж тут такого, 
сеньйоре?» Еге ж, так я вам і повірив... Та 
хай їм біс! Вони вже давно втратили люд
ську гідність!»

Відвідувач курить цигарку за цигаркою, 
його звуть Маурісіо Сеговія; він служ
бовець телефонної компанії. Я поспішаю 
його вам відрекомендувати, читачу, бо цей 
клієнт зовсім випадковий і незабаром зник
не. йому тридцять вісім, а то й усі сорок 
років. Рудий. Усе лице в ластовинні. Живе 
далеко, аж в Аточі; він опинився в цім 
кварталі випадково, йдучи назирці за дів
чиною, яка зненацька, перше ніж Маурісіо 
насмілився заговорити до неї, звернула за 
ріг і, очевидячки, шмигнула у перший же 
під’їзд.

Чистильник Сегундо Сегура, на прізви
сько Чапля, горлає:

— Сеньйоре Суарес! Сеньйоре Суарес!
Сеньйор Суарес,— теж випадковий відві

дувач,— підхопившись з крісла, поспішає 
до телефону. Він кульгає, але не просто, 
а вихиляючись усім тілом. На ньому мод
ний світлий костюм, йому можна дати літ 
п’ятдесят; він схожий на зубного лікаря, 
а то й перукаря. А якщо придивитись, то 
він скорше подібний до комівояжера якоїсь 
фірми, що виробляє хімічні добрива. У 
сеньйора Суареса звички дуже зайнятого 
бізнесмена, він з тих, що загадують по 
кілька речей одразу: «Кави — одну чашку! 
Чистильника! Хлопче, збігай по таксі!» Ко
ли такі перевантажені справами пани за
ходять до перукарні, то стрижуться, роб
лять манікюр, чистять черевики і читають 
газету водночас. Інколи такий, стрівши при
ятеля, кидає на ходу:

— Вибачай, голубе, іншим разом. Біжу. 
Зараз дванадцять двадцять п’ять. За п’ять 
хвилин щось проковтну в кав’ярні, а потім 
справи і знову справи! Надвечір заскочу 
до шуряка. Куди не встигну — зателефоную 
дорогою,— якби не телефони, я б пропав. 
Ось і зараз треба уладнати по телефону 
ще кілька дрібних справ.

Одразу видно людину, що не змарнує 
й хвилинки і вміє бути скрізь водночас, 
командувати і досягати мети. Слід заува
жити—це неабиякий талант. Сеньйор Суа
рес розмовляє по телефону тихим, єлейним, 
трохи манірним і, як у жінки, писклявим 
голоском. У нього вкорочений піджак, шта
ни в обтяжку, як у трреадора.

— Це ти, песиголовцю?

— Негіднику, щоб не сказати ще... Мар
мизо! Тварюко!
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— Так, так... Гаразд, діло твоє!

— Уторопав. Добре, не хвилюйся — не 
підведу.

— Бувай здоров, кирпо! Біжу.

— Ха-ха! Ти завжди вірний собі. Бувай, 
голубе, міцно тйсну твою лапу.

Сеньйор Суарес, широко всміхаючись, по
спішає до столу. Тепер він уже кульгає з 
підстрибом, дригаючи руками, немов крила
ми птах, що витанцьовує якийсь химерний 
весняний танок. Платить за каву й зараз 
замовляє таксі, а коли воно під’їхало, під
хоплюється й дріботить до виходу з гордо 
піднятим, як у римського гладіатора, чолом. 
Він задоволений собою, очі радісно бли
щать.

Завсідники супроводять Суареса шаноб
ливо-заздрісними. поглядами аж до две
рей. Він належить до тих людей, котрі при
вертають до себе загальну увагу, їх виріз
няють серед інших, немовби на них є 
якийсь знак, як ото, скажімо,, мушка на 
лобі у індійських жінок.

Хазяйка обертається і простує до шин- 
квасу. Нікельований автомат булькотить і 
породжує на світ каву — чашку за чашкою, 
а тим часом старий, протертий до мідного 
полиску лічильник безперестанку видзво
нює свою буденну мелодію.

Кілька офіціантів, кволих, жовтолицих, 
виряджених у свої допотопні смокінги, пе
ресуваючи по мармуру таці, понуро чека
ють, поки буфетник виставить їм замовлені' 
напої і страви, а також відлічить здачу.

Буфетник чіпляє трубку на телефон і ви
дає замовлене.

— Знову розпатякував, наче в тебе тіль
ки й роботи, що той телефон.

— Я просив принести іще трохи молока, 
сеньйоро.

— Молока, молока!.. Скільки привезено 
сьогодні вранці?

— Як і завжди, сеньйоро: шістдесят літ
рів,
, — 1 не вистачило?

— Ні... мабуть, не вистачить.
— Ач який: не вистачить! Неначе в ме

не тут дитячі ясла! То скільки ж ти ще за
мовив?

— Двадцять.
— А не зостанеться?
— Навряд.
— Як то «навряд»? Бачили ми таких! А

як зостанеться? ‘ 1
— Та ні! Розпродамо все, їй-богу!

— Сказати «їй-богу» легко... А от візьме 
й зостанеться.

— Ось побачите — не зостанеться. По
гляньте, скільки людей у залі.

— Еге ж, людей, людей! Легко сказати. 
А це тому, що я чесна, нікого не обдурюю, 
отож, бачиш, усі сюди й збігаються. Бо ску
пердяги!

Офіціанти, опустивши очі, намагаються 
непомітно прослизнути повз неї.

— Гей, ви! Бач, як весело чимчикують! 
А на тацях сама тільки кава. Наче у мене 
немає сиру, бісквітів, тістечок. Нема того, 
щоб запропонувати клієнтам! Бачили ми 
таких! Так і ждуть, щоб я розорилась і піш
ла з торбою попід віконню! А порозжира- 
лись на моїх харчах — бодай вас розперло! 
Та я знаю, з ким маю діло. Всі ви добрі! 
Господи, такі й до інфаркту доведуть!

Один за одним офіціанти швиденько від
ходять з тацями од шинквасу. Ніхто з них 
не дивиться на донью Росу. Ніхто з них не 
думає про донью Росу.

Якийсь відвідувач, спершись ліктями на 
стіл та потираючи рукою бліде чоло, роз
мовляє з офіціантом. У погляді сум і гірко
та, вигляд збентежений, наче його застука
ли на чомусь негарному. Він силкується ла
гідно всміхнутись і чимсь нагадує безпри
тульну дитину, що просить напитись у ха
тині при дорозі.

Офіціант хитає головою і кличе Луїса 
За хвилину той підходить до хазяйки.

— Сеньйоро, Пепе каже, що отой панок 
не хоче платити.

— Ну то й хай Пепе витягає з нього гро
ші, — його вчити не треба. Коли ж не ви
тягне, то хай тому добре вріже. Бач, до чо
го ми дожилися?

Хазяйка поправляє на носі окуляри й ог
лядає зал.

— Де він?
— Та онде, в окулярах у залізній оправі.

Бач який тип! Подивишся — не поду
маєш! Якого ж це біса він не хоче платити?

— Тй каже, що зоставсь без грошей.
— Ну звісно: зоставсь без грошей! Чого 

у нас не бракує в країні — так це шахраїв.
Луїс, не дивлячись на донью Росу, прова

дить далі:
— Каже, як будуть, — одразу прийде й 

заплатить.
Донья Роса рубає словами, мов шаблею:
— Всі так кажуть, якщо навіть хтось і 

принесе гроші, то тільки один з сотні. І 
слухати не хочу! За моє жито та мене й 
побито. Скажи Пепе, хай виведе тихенько 
на вулицю, а там ногою під зад. Без гро
шей зостався! Бачили ми таких!
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Луїс уже був пішов, коли донья Роса 
гукнула навздогін:

— Гей, чуєш! Скажи Пепе, хай добре за
пам'ятає його в лице.

— Гаразд, сеньйоро.
Донья Роса дивиться, що буде далі. Луїс 

з своїми глечиками підходить до Пепе й ше
поче щось тому.

— ...Так мені було сказаної А моя хата 
скраю.

Пепе приступає до відвідувача. Той звіль
на підводиться. Це низенький чоловічок, 
блідий, хирлявий, в окулярах у дешевій за
лізній оправі. Одягнений в потертий кар
татий піджак і обтріпані штани, на голові 
заяложений сірий капелюх, під пахвою 
книжка, загорнута в газету.

— Може, вам залишити в заставу 
книжку?

— Не треба. Йдіть на вулицю і не патя
кайте.

Чоловічок простує до дверей, за ним Пе
пе. Обидва виходять на вулицю. Холодно, 
перехожі, мерзлякувато щулячись, поспіша
ють куди хто. Продавці газет пропонують 
вечірній випуск.

Сумно, трагічно, мов старезний катафалк, 
суне трамвай вулицею Фуенкарраль.

Чоловічок цей не один з гурту, не просто
людин,. не з тих істот, що бігають і копо
шаться. Він має вищу освіту, перекладає з 
французької. Уважно стежить за подіями в 
інтелектуальному й культурному житті, де
які номери «Ель Соль» може повторяти на
пам'ять. Пише вірші. Замолоду був заруче
ний з дівчиною із Швейцарії

Чистильник Сегундо Сегура, на прізвись
ко Чапля, розмовляє з доном Леонардо. 
Дон Леонардо каже Чаплі:

— Ми, Мелендеси, нащадки давнього ро- 
ду,і що з нього пішли найшляхетніші кас- 
тільські фамілії, які колись були володаря
ми життя та маєтків. А сьогодні, як бачите, 
ми майже «а la гие»!1

Сегундо Сегура слухає з безмежним за
хопленням. А те, що той украв його за
ощадження, здається, тільки приємно зди
вувало Чаплю і він став ще відданішим 
слугою дона Леонардо. Сьогодні дон Лео
нардо з ним розговорився, і чистильник, 
користаючись з нагоди, крутиться коло ньо- 
гр, мов той японський собачка круг спідниці 
своєї господині. Проте бувають і чорні дні, 
коли дон Леонардо не в гуморі. Під таку 
нещасливу годину Чапля покірливо, як по-, 
битий пес, приступає до нього і смиренно й 
Фихенько, як плебей у патриція, питає:

— Ви начебто щось сказали?
Дон Леонардо мовчить, ніби те мовить-

1 На вулиці (франц.).

ся це др нього. Чистильник на це не зважає 
й уперто провадить далі:

— Який сьогодні чудовий день!
— Так, — буркає дон Леонардо.
1 тоді Чапля радісно усміхається. Добив

шись такої взаємності, він не тямить себе 
од щастя і з насолодою б віддав — якби 
мав — іще шість тисяч дуро донові Лео
нардо.

— Коли ваша ласка, можна вам навести 
глянець на черевики?

Чистильник стає навколішки, і дон Лео
нардо, який майже ніколи на того прямо не 
дивиться, неохоче ставить ногу на оббиту 
залізом дерев'яну підставку. Але сьогодні 
він так не робить. Сьогодні дон Леонардо 
в доброму гуморі. Не інакше, як створює в 
думках якесь велике акціонерне товариство.

— Oh, mon D ieu1, було колись хто-небудь 
з нас приходить на біржу, а там іще ніхто 
нічого не купує і не продає, чекаючи наших 
пропозицій.

— І вони, мабуть, не прогадували?
Дон Леонардо, скорчивши непевну міну,

водночас виводить рукою у повітрі, як ви
лами по воді, химерні закарлючки.

— Чи немає у вас курильного паперу?— 
звертається він до якогось відвідувача за 
сусіднім столиком,—хотів оце викурити не
величку цигарку, аж бачу весь папір ви
йшов.

Чапля мовчить, удаючи, ніби чує це 
вперше. Він добре знає, як поводитися в 
такому випадку

Донья Роса підходить до столу Ельвірі- 
ти, яка уважно спостерігає сцену, що розі
грується між офіціантом і чоловічком, який 
не заплатив за каву.

— Бачила такого, Ельвіріто?
Сеньйорита Ельвіра якусь хвильку за

гаялась із відповіддю.
— Бідолаха. Видно, й рісочки в роті не 

мав за цілісінький день.
— А ти теж бач яка романтична! І рісоч

ки! А мені — панькайся з таким! Присяга
юсь моїм лагідним серцем, що іще не наро
дився той розумник, що міг би мене ошу
кати.

Ельвіріта не знає, що говорити. Вона ду
же жаліслива, бо сама мало не з дитинст
ва борсається у вирі життя, аби не вмерти 
з голоду. Вона нічого не вміє робити, до то
го ж не відзначається ні красою, ані ви
шуканими манерами. У себе вдома вона 
відмалечку нічого не бачила, крім гризні та 
нещасть. Ельвіріта родом з Бургоса. ї ї  бать
ка, Фіделя Ернандеса, який заколов свою 
дружину шевським шилом, засудили до 
страти через повішання; його вішав сам 
Грегоріо Майораль 1909 року. «Підсипати б

1 О бож е мій (ф р а н ц .J.
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їй сульфату у суп, сам би господь не до
шукався слідів», — це були останні батько
ві слова. Ельвіріта, зоставшись сиротою в 
одинадцять чи дванадцять років, пішла жи
ти до бабусі у Вільялон. Старенька заго
рьовувала на прожиток, збираючи по па
рафії пожертви в карнавку св. Антонія. 
Жила бабуся нужденно, а коли повісили її 
єдиного сина, то захворіла з горя й скоро 
померла. Інші дівчата глузували з Ельвірі- 
ти: показуючи на шибеницю, вони казали: 
«На такій самій повісили й твого батька, 
паскудо». Якось, коли вже терпіти таке 
життя було несила, вона втекла з селища 
з якимсь астурійцем, що приїхав продава
ти мигдаль. Вона поїздила з ним два роки, 
а що він її нещадно бив, то одного дня, в 
Оренсе, послала його під три чорти і влаш
тувалась у пансіоні по вулиці Вільяр. Тут 
вона познайомилась з однією тітонькою з 
Марраки, у якої було двоє дівчат — обидві 
повії. Відтоді для Ельвіріти почалось, так 
би мовити, легке життя.

Дівчина цим журилась, проте не дуже. 
Вона завжди була добромисна і, попри де
яку соромливість, поводилась навіть гордо.

Дон Хайме Арсе, якому надокучило нічо
го не робити, тобто розглядати стелю і ду
мати про всякі витребеньки, підвів голову 
зі спинки крісла й заговорив до мовчазної 
сеньйори. Це до тієї, котра недавно похова
ла синочка і для якої тільки й світу, що 
ото видно з-попід гвинтових сходів над 
більярдними столами.

— Брехня, що я сам винен... — починає 
він.— Були, звісно, й помилки, ніде правди 
діти. Всьому причина—нікудишня організа
ція і більш нічого. Банки працюють пога
но, а нотаріальні контори, намагаючись 
навперебій прислужитися, роблять перед
часні висновки і так заплутують справу, що 
вже ніхто не розбере, що до чого.

Дон Хайме безнадійно махає рукою: мов
ляв, що має бути, того не минути.

— А врешті стається те, чого й треба 
було сподіватись: опротестування векселів, 
махінації інтриганів і банкрутство.

Дон Хайме Арсе говорить повільно, на
віть якось урочисто, доповнюючи мову ве
личними жестами; він заощаджує слова, 
але умисне робить довгі відступи між ними, 
ніби вимірює й зважує враження, що його 
справляє кожне слово. Власне кажучи, його 
мова якоюсь мірою навіть щира. Але мати 
померлої дитини наче оглухла — нічого не 
чує, сидить мовчки, з напівзаплющеними 
очима: здається, вона більше спить, ніж жи
ве довколишнім світом.

— ...Отакі справи, сеньйоро, а все те, що

ото патякають про мене — дурниці. Ви ме
не розумієте? Дурниці та й тільки.

Дон Хайме Арсе — людина красномовна, 
хоч деякі слова з його длявих речень зву
чать глухо, невиразно і якось фальшиво, а 
інші —-аж надто вже мудро.

Сеньйора втупилася в нього невидющим 
поглядом, сама не каже ані слова і * тільки 
поволі хитає головою — вперед-назад, не
мов у молитві.

— А зараз, як бачите, про мене всяк 
плеще язиком що хоче. Якби моя бідолаш
на матуся вернулася з того світу, то не по
вірила б своїм вухам.

Коли дон Хайме спитав: «Ви мене розу
мієте, сеньйоро?», донья Ісабел Монтес, 
удова Санса, якраз заглибилася в спогади 
про свого покійного синочка, уявляючи його 
собі вже високим, струнким, чепурним мо
лодиком двадцяти трьох років з франтів
ськими вусиками. її  аж обсипало жаром від 
цієї картини, серце сповнилось радістю, і 
донья Ісабел якусь хвилю блаженно посмі
халася. Але тут вона згадала нещасного 
Пакіто із змарнілим від менінгіту облич
чям, і радість її ту ж мить обернулась на 
розпач..

Дон Хайме Арсе, розплющивши очі, при
мружені для того, щоб надати більшої ва
ги реченню «Якби моя бідолашна матуся 
вернулася з того світу...», пильно глянув на 
донью Ісабел і занепокоєно спитав:

— Сеньйоро, вам погано? Ви зблідли.
— Ні, ні, нічого. Дякую. Просто мені го

лова розколюється від тяжких думок.

Час од часу дон Гіабло, ніби ненароком, 
скоса позирає на сеньйориту Ельвіру. Хоча 
між ними давно вже нічого немає, він ні
як не може забути часу, проведеного ра
зом. Вона була ласкава, слухняна, поступ
лива. В розмовах з друзями дон Пабло го
ворив про Ельвіру зневажливо й глузливо, 
взиваючи її льохою й повією, в душі ж він 
часом ставився до неї інакше. Особливо ко
ли упадав у ніжний настрій, то думав: «Ні, 
крім фізичної близькості, є ще й близькість 
сердець». Але цей настрій швидко минав, 
він зовсім забував про неї й зі спокійною 
душею дав би їй вмерти з голоду або від 
прокази.

— Слухай, Луїсе, що там накоїв отой 
молодик?

— Та нічого особливого, доне Пабло: на
думав не заплатити за каву.

’— Ніколи б не повірив! Він має такий 
пристойний вигляд.

— А насправді це ледар, і то безсовіс
ний.

— Звісно, він безсовісний ледар, — каже 
донья Пура, дружина дона Пабло.— А од
разу й не подумаєш! Як добре було б, якби

35



усі заробляли на хліб в поті лиця, як ве
лів людям господь. Правда, Луїсе?

— Може, й так, сеньйоро.
— Не «може», а воно таки так! Безпе

речно так. Хай ті, що працюють, попивають 
собі каву і їдять швейцарські булочки. Ін
ша річ, як хто не працює. Той, хто не пра
цює, не заслуговує на жалість і співчуття. 
Адже ми живемо не самим тільки повітрям!

Донья Пура страшенно вдоволена своєю 
промовою. І справді, у неї не вийшло вель
ми гарно

Дон Пабло ще повертається до сеньйори, 
яка злякалась кота.

— За типами, які не платять за каву, тре
ба пильно стежити. І взагалі треба пиль
ніше придивлятися до людей. Всякі, знаєте, 
бувають. Був би це якийсь бідний геній, як 
ото Сервантес, я б уже заплатив за його 
каву. Скажіть, яка різниця, коли я вип’ю 
однією чашкою кави менше?

— Ясна річ, нема ніякої.
Дон Пабло задоволено всміхається.
— Такого, сеньйоро, серед тварин не бу

ває. Тварини справедливіші од людей і ні
коли нікого не обдурюють. Як, скажімо, 
оцей шляхетний котик — хе-хе! — що вас 
так налякав. Це ж створіннячко боже, йо
го б тільки пестити та голубити!

Обличчя дона Пабло розпливається в 
блаженній усмішці. А якби хто тієї хвилі 
зазирнув йому в груди, то побачив би там 
серце чорне й липке, як смола

За якусь хвилю Непе вертається до залу. 
Хазяйка, встромивши руки в кишені фарту
ха, подавшись уперед і розкарячивши ноги, 
кличе його гострим, скрекітливим голосом, 
що нагадує брязкіт розбитого дзвінка.

— А ходи-но сюди!
Пепе наближається до неї. Він не нава

жується глянути їй у вічі.
— Слухаю вас, сеньйоро.
— То ти йому дав?
— Так, сеньйоро.
— Скільки разів?
— Двічі.
Хазяйка поблискує очицями з-за скелець 

окулярів, виймає руки з кишень і гладить 
обличчя — саме там, де віхтиками проби
вається борідка.

— Куди?
— Куди зумів: по ногах.
— Молодець! Так йому, ледацюзі, й тре-v 

ба! Хай знає, як дурити чесних людей. Біль
ше не схоче!

Донья Роса, що стоїть, склавши руки на 
череві й надувшись, мов той бурдюк з 
олією, є зараз немовби втілення ненависті

ситого до голодних. «Безсоромні! Соба
ки!» — думає вона.

Пепе з покірним виглядом відходить од 
хазяйки, його сумління чисте, хоч він цьо
му й не надає значення.

Дон Хосе Родрігес розмовляє з двома 
приятелями, що грають у дамки.

— Самі подумайте: вісім дуро, вісім зли
денних дуро! Курям на сміх. А скільки га
ласу про той виграш!

Один з гравців, посміхаючись, підморгнув 
донові Хосе.

— Це не так вже й мало, сеньйоре.
— Тьху! Менше, ніж у жебрака. Що ку

пиш за вісім дуро?
— Тут ви маєте рацію, чоловіче. На вісім 

дуро не дуже розживешся, це так. Але все- 
таки я вам скажу, що доброму господареві 
виграна копійчина приносить сто.

— Згоден. Це істина. До речі, я їх виграв 
зовсім легко...

А скрипалеві, якого вигнали на вулицю 
за надто сміливу відповідь донові Хосе, ві
сім дуро вистачило б на вісім днів. Він вже 
давно голодує, харчується недоїдками, 
«стріляє» закурити, він, безперечно, зумів 
би прожити за вісім дуро цілісінький тиж
день. Певна річ, є й такі, бюджет яких ще 
мізерніший

— Падільє!
— Іду, сеньйорито Ельвіро!
— Дай-но мені дві сигарети. Розрахує

мось завтра.
— Прошу, сеньйорито.
Паділья дістає з коробки дві сигарети й 

кладе на стіл перед сеньйоритою Ельвірою.
— Одну забери й заховай на пізніше. 

Даси після вечері. Зрозумів?
— Ще б пак! Ви ж знаєте, що тут ніко

го не обдурюють.
Продавець цигарок, галантно підморг

нувши, всміхається.
— Послухай, ти не думаєш замовити чо

гось Макаріо?
— Думаю.
— То, за одним заходом, скажи, хай за

грає «Луїсу Фернанду»* коли його ласка.
Цигарник поплентався по залу, зайшов 

мимохідь на кін до музикантів. Якийсь 
сеньйор, котрий вже довгенько переморгу
вався з Ельвірою, врешті насмілився за
говорити:

— Ви любите сарсуели сеньйорито?
Сеньйорита Ельвіра, скривившись, кив

нула. Сеньйор не занепав духом; її грима
су він сприйняв як знак прихильності. 1

1 С а р с у е л а  — старовинна іспанська лірична п’єса або 
комедія, у  якій спів поєднуються з розмовним діалогом
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— Вони так зворушують!
Сеньйорита Ельвіра примружила очі.

Сеньйор розпочав нову атаку:
— Скажіть, вам подобається театр?
— Непогана штука.
Сеньйор засміявся, як з вдалого дотепу, 

і послужливо підніс їй запаленого сірника.
— А кіно? — питав він далі. — Вам подо

бається кіно?
— Як коли...
Сеньйор почервонів, аж очі йому нали

лися кров’ю, і уточнив запитання:
— А оті темненькі кінозали? Га? Що ви 

н-а це скажете?
Сеньйорита Ельвіра, прибравши гордого 

та недоступного вигляду, відрізала:
— Я ходжу в кіно тільки для того, щоб 

дивитися фільми.
Сеньйор уторопав, що йому дали від- 

кодіа.
— Певна річ, і я так само... То я просто 

так згадав про оті молоді парочки, що туди 
ходять не на кінофільми... Гай-гай — усі ми 
були колись молоді!.. Стривайте, сеньйори
то, як я помітив, ви курите. Мені дуже по
добаються жінки, які курять, страх як по
добаються. Що тут, зрештою, поганого? 
Це ж добре, коли людина робить, що їй до 
вподоби. Хіба ж не так, скажіть? Даруйте, 
я мушу йти у невідкладних справах, ми 
зустрінемось іншим разом і продовжимо 
розмову, а зараз, коли ваша добра ласка і 
ви не викажете наміру відмовитися, я, з ва
шого люб’язного дозволу, од щирого серця 
хотів би запропонувати вам коробку сига
рет. Ви приймете від мене цей скромний 
подарунок?

Сеньйор говорить квапливо, він ніяковіє. 
Сеньйорита Ельвіра відповідає з неприхо
ваною зневагою, роблячи гордий жест:

— А чому б і ні? Якщо, вже вам так хо
четься!

Сеньйор кличе продавця цигарок, купує 
у нього коробку сигарет і, люб’язно всмі
хаючись, подає сеньйориті Ельвірі. Похап
цем натягає пальто, хапає парасольку і ви
рушає у своїх справах. Виходячи, він каже 
сеньйориті Ельвірі:

— Щиро дякую, сеньйорито. Мені було 
дуже приємно провести з вами час. Я Леон- 
сіо Маестре, ваш покірний слуга. Як я вже 
сказав, ми побачимося іншим разом. На 
мою думку, ми з вами швидко заприязни
мося.

Хазяйка кав’ярні кличе управителя, й о 
го звуть Лопес — Консорсіо Лопес. Він 
уродженець Томельйосо — великого, краси
вого і дуже багатого села в провінції Сью- 
дад-Реаль. Лопес— гарний молодик, з ве
ликими руками та вузьким чолом. Цей прой

дисвіт знає своє діло, і ніякі зміни настрою 
доньї Роси не порушують його душевної 
рівноваги. «Краще дати цій мегері вигово
ритись, — завжди каже він, — тоді вона й 
сама заткне пельку». Консорсіо Лопес — 
філософ-матеріаліст, і, до речі, зі своїм 
практицизмом він дечого досяг у житті. 
Якось давно, років десять чи дванадцять 
тому, ще в Томельйосо* брат його нареченої, 
з якою він не хотів одружитися після того,
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як застругав їй двійко близнят, сказав йо
му так: «Або ти оженишся на Марухіті, або 
я тебе каструю. Я тебе й на печі знайду!» 
Консорсіо, не маючи бажання одружува
тись, ні бути кастратом, потай сів у поїзд і 
чкурнув до Мадріда. Мабуть, з цим скан
далом потроху примирилися, бо ніхто його 
відтоді не турбував. Тим паче, що невдовзі 
Марухіта вискочила заміж за підстаркува
того багатія. Консорсіо завжди носив із со
бою в гаманці дві фотографії близнюків. 
На одній вони були зняті голенькими на ди
ванній подушці, коли їм сповнилось кілька 
місяців, а на другій — після першого при
частя. Ці фото йому вислала його колиш
ня наречена Марухіта Ранеро, на той час 
вже сеньйора де Гутьеррес.

Отож, як ми вже сказали, донья Роса 
покликала управителя.

— Лопес!
— Слухаю вас, сеньйорито.
— Як у нас іде вермут?
— Добре, поки що добре.
— А анісовий лікер?
— Так собі, не дуже. Дехто крутить но

сом.
— Тоді давай їм щось інше! Нам зараз 

треба збільшувати виторг. Отож не попус
кай віжки! Постривай, а ти купив те, що я 
тобі казала?

— Цукру?
— А то чого ж?
— Про все домовлено: завтра привезуть.
— Сторгувався по чотирнадцять п’ятде

сят?
— Авжеж. Спершу заправили по п’ятна

дцять, але врешті-решт домовились: вони 
таки скинули оті два реали.

— Молодець, отак і далі роби. Знай: хто 
гаманця береже, тому й бог докладає. Вто
ропав?

— Аякже, сеньйорито.

Молодик-віршомаз, затиснувши в губах 
олівця, витріщив очі на стелю: він настроїв
ся на лірику, він у полоні натхнення, й о 
му бракує тільки рим. Він уже вишкріб і 
записав кілька, але цього замало. Він саме 
шукає якесь слово, котре б римувалося з 
словом «річка», але щоб це не була ні 
«січка», ні «пічка», ні «гичка», ні «тічка».

— О! Знайшов: іще не було «нічки»! Так 
само «дички» й «щічки»! Отже: бистра річ
ка, темна нічка, яблуня дичка... твоя роже
ва щічка... «В темну нічку вийду на бистру 
річку, стану під яблуню-дичку, поцілую ро
жеву щічку». Вже є на що спертись, однак, 
треба, щоб воно звучало форте, фортіссімо! 
«Дівчину синьооку в щічку. Красуню синьо
оку...» Або я доконаю поему або вона доко
нає мене! «Красуню злотокосу...» Хай ти 
згориш! Не жити мені на цім світі! Тільки
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ж я не можу вмерти невідомим. Перше я 
мушу залишити нащадкам хоч невеличку 
збірку поем. «Красуню білолицю, дівчину- 
голубицю!..»

Молодий поет сидить блідий як стіна, 
тільки на вилицях пломеніють два дрібні 
рожеві кружальця, майже цяточки.

— Як там я хотів спочатку? Ага: «літо... 
жито... квіти». Ні, з «річкою» краще. Річ
ка, річка, річка. А куди дівчину синьооку?.. 
«Красуню синьооку в щічку...», «Щічку в 
річку, річку в щічку». «Красуня злотоко
са...» А там була іще й «примха». Крім 
«німфи», не знайшлось нічого... «Щоб враз 
задовольнити свою примху, піду поцілую 
німфу». Тьху! «Дівчину синьооку...» «Щоб 
вдовольнити свою примху. Красуня синьо
ока...» А може, й так: «Легко забувши свою 
примху, дівчина синьоока...» «І тепер ніхто 
не вдовольнить мою примху. Дівчина синьо
ока...» «Милуючись природою літа, дівчина 
синьоока...» «Дівчина... ока...» Які ж у тої 
дівчини очі?.. «Збираючи врожай щедрого 
літа... Квіти, жито. Дівчина... ока». А чого Це 
я, власне, вчепився в оті її очі? Може, в неї 
й зовсім немає очей. Ларан, ларан, ларан, 
ларан, тра-ля-ля... «Літо...»

Раптом молодикові здалося, що кав’ярня 
кудись попливла від нього разом з відвіду
вачами.

— «Неосяжний небокрай літа». «У пого
жий день літа...»

Молодикові трохи йде обертом голова, 
його нудить, ніби од морської хитавиці, не
стерпний вогонь запалав у серці, вдарив у 
скроні...

— Я когось бачу... Мабуть, то моя мати... 
А як же літо? «Літо... річка... німфа... дів
чина...» Якийсь мугирь моститься біля дівчи
ни... голісінької!.. Якийсь паскуда! Ану, ти, 
послухай: твоєю вона не буде ніколи!.. А 
світ такий чудовий... Так, на ньому хороше 
жити...

Дві розмальовані, як мавпи, власниці 
пансіонів сидять за столом, що посеред за
ли, й розмовляють про музику й музикантів.

— Ото справжній артист. Як на мене, то 
я слухаю його з приємністю. Пам’ятаю, про 
нього мені ще говорив мій покійний Рамон, 
нехай йому земля пером: «Ти тільки поди
вись, Матільдо, як він примощує скрипку 
до щоки». І справді, то треба бачити, як 
він, зливаючись з декою, вдихає в скрипку 
життя. Якби цей хлопчина мав впливових 
покровителів, він би далеко пішов. А так 
пропадає талант!

Донья Матільда ніколи не дивиться на 
співрозмовника, а завжди кудись у порож
нечу. Це гладка і брудна, як льоха, бабе- 
рія з неабиякими претензіями. Черево у неї,



мов у бегемотихи, вона вся змокріла від 
поту.

— Він справжній артист, артист над усіх 
артистів!

— Так, де справді так. Коли він грає, я 
аж млію від ніжності... Ваша правда, він 
таки справжній артист. А як ото заграє 
вальс із оперети «Весела вдова», у мене ко
ники грають, як у молодої.

У доньї Асунсьйон вигляд покірливої 
овечки.

— Правда ж, у його виконанні ця мело
дія звучить своєрідно? Незвичайно ніжно і 
щиро. Скажіть, хіба не так?

У доньї Матільди син — артист, виступає 
на естраді. Він живе у Валенсії. У доньї 
Асунсьйон дві дочки. Одна одружена з 
дрібним чиновником міністерства громадсь
ких робіт на ймення Мігель Контрерас, 
який над усе полюбляє горілку. А друга й 
досі незаміжня. Ця, втративши надію знай
ти собі пару, послала всіх під три чорти і 
живе з якимсь викладачем інституту.

Лихвар витирає дитині рота хусточкою, 
його гарні очі випромінюють доброзичли
вість. Хоч його й не назвеш надто охайним, 
проте він усім своїм виглядом кожному на
віює думку про свою явну вищість.

Дитина випила подвійну порцію'кави з. 
молоком, з ’їла дві швейцарські булочки і 
.просить ще.

Дон Трінідад Гарсія Собріно ні про що 
не думає і навіть не ворушиться. Він чоло
вік миролюбний, шанує порядок і хоче жи
ти з усіма в злагоді. Його онук — худесень
кий хлопчик з непомірно великим черев
цем — чимсь нагадує циганчука. На ньому 
плетена шапочка, плетені гетри й хутряне 
пальтечко. Цю дитину зодягнено, як для 
експедиції на Північний полюс.

— Що з вами, юначе? Вам негаразд? — 
питає дон Трінідад.

Молодий поет не відповідає. Тільки без
тямно дивиться просто себе. До мокрого 
чола поприлипали пасма волосся. Здається, 
йому відібрало мову.

— Ви хворі?
Кілька відвідувачів повернуло голову в 

їх бік. Віршомаз дурнувато посміхається.
. — Допоможіть мені його звести, йому, 
видно, зовсім погано.
. Коли дон Трінідад спробував підняти 
поета, ноги останнього поїхали вперед, не
мов були на ковзанах, а тіло посунулося 
під стіл.

-̂ - Підсобіть мені хто-небудь, бо я сам 
з ним не впораюсь.

Відвідувачі посхоплювалися з місць.. А 
донья Роса, що стояла біля шинквасу, тіль- 
ки.процідплажрізь зуби; ... . ;і;

— 1 цьому нікчемі хочеться привернути 
до себе увагу...

Цієї миті поет мішком звалився на під
логу, посунувшись іще далі під стіл. Голо
ва його стукнулася об паркет.

— Одведімо його до вбиральні: він, ма
буть, блюватиме.

Поки дон Трінідад і три або чотири від
відувачі вели поета до туалету, щоб той 
там трохи прийшов до тями, малий онук 
дона Трінідада, пустуючи, поїдав крихти 
швейцарської булочки, які раніше порозки
дав по столу.

— Запах дезинфекції приведе його до па
м’яті. У нього, певно, розумова перевтома.

Поет, притулившись головою до прохо
лодної стіни, сидить у вбиральні на уніта
зі і блаженно всміхається. Не усвідомлюю
чи чому, він почувається щасливим. Дон 
Трінідад вернувся до свого столика.

— Він уже отямився? ■— спитав хтось.
— Так. Нічого страшного, просто творче 

перевантаження.

Сеньйорита Ельвіра віддала Падільї одт 
ну сигарету.

— Дякую за довір’я. А вам сьогодні по
щастило, правда? Він, здається, не взяв 
решти?

— Тьху! Менше дає хіба що жебрак...
Якось Паділья обізвав смердючим цапом

одного з залицяльників сеньйорити Ельві- 
ри, і та страшенно образилась. Відтоді він 
підбирає більш вишукані порівняння для її 
клієнтів.

На дона Леонсіо Маестр© мало не наїхай 
трамвай.

— Роззява! Осел! Про що можна думати 
на трамвайній колії?

А дон Леонсіо Маестре саме думав про 
Ельвіріту. ' '

— Ох і манірна дівиця, дуже манірна. 
Відразу видно! І бачу, бита. Хіба вона по
вія? Хто тепер їх розбере! Нийі в кожного 
не життя, а справжній роман. Вона скорше 
схожа на дівчину з пристойної ‘сім’ї, що до
сварилася з батьками і втекла з дому. Те
пер, мабуть, працює в конторі, звичайно, 
якоїсь солідної фірми. У неї ніжні риси 
обличчя, але вона чимось засмучена; ма
буть, створена тільки для того, щоб її пёс- 
тили, голубили вдень і вночі,- а немає, кому.

і Донові Леонсіо Маестре серце5'мало не 
вистрибує з грудей. : '  ̂'

— Завтра знову навідаюсь до кав’ярні.
Так, зайду неодмінно. Якщо-■ вона'там,— 
добрий -знак.- А коли ні... Якщо її там не 
буде... тоді я її розшукаю, хоч и.а край, сві
ту, піду! . • - - •■-«  ̂  ̂ .
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І дон Леонсіо Маестре, піднявши комір 
пальта, двічі підскочив на місці.

— Ельвіра! Сеньйорита Ельвіра! Гарне 
ім’я. Сподіваюсь, що мої сигарети припа
дуть їй до смаку. Та й те сказати, кожного 
разу, курячи, вона згадуватиме про мене... 
Завтра я повторю їй своє ім’я. Леонсіо, Ле
онсіо, Леонсіо. Вона, мабуть, підбере мені 
коротше, пестливе йменнячко. Щось на взі
рець Лео, Онсіо, Онсете... Піду вип’ю вина, 
бо щось дуже пересохло в горлі.

Дон Леонсіо Маестре подався до бару і 
просто біля шинквасу вихилив келех вина. 
Якась дівчина, що сиділа поруч, на лаві, 
всміхнулася йому. Дон Леонсіо, здвигнув
ши плечима, став до неї спиною. Піддатись 
на її зазивну усмішку він вважав зрадою, 
першою зрадою Ельвірі.

— Ні, Ельвіро, цього я не зроблю. ^Ніко
ли, Ельвіріто. О, яке ж у неї просте й гар
не ім’я!

Дівчина на лаві, погляд якої він увесь 
час відчував на собі, мовила за його спи
ною:

— Чи можна мені попросити в цього 
серйозного дядечка вогню?

Дон Леонсіо обернувся, тремтячими ру
ками запалив сірника і підніс до її сига
рети. Заплатив за вино і майже бігцем по
дався з бару.

— Ельвіра... Ельвіріта...

Донья Роса питає управителя:
— Ти сьогодні давав кави музикантам?
— Ні.
— Тоді налий їм по порції, бо вони вже 

геть помліли. От ще мені ледача компанія! 
їм аби тільки нажертися! Так мені скоро й 
вуха об’їдять!

Музиканти на своєму помості знесилено 
дограють останні такти уривка з «Луїси 
Фернанди», якраз отого найпрекраснішогс 
уривка, що починається куплетом:

Серед могутніх дубів Естремадури 
Стоїть моя затишная хатина...

Перед цим уривком вони зіграли «Музи
кальний момент», а ще раніше — «Дівчину 
з букетом троянд», саме ту її частину, де 
співається: «Красуня-мадрідка, вербени
квітка...»

Донья Роса підходить до помосту.
— Я наказала, щоб вам принесли кави. 

Макаріо,
— Дякую, доньє Росо.
— Нема за що. Ви ж знаєте, що я ще 

ніколи не ламала свого слова.
— Та вже знаю, доньє Росо.
— Отже, знайте й наперед.
Скручуючи цигарку, скрипаль поглядає

на хазяйку своїми великими, лупатими, як 
У занудженого бугая, очима. Всім своїм ви

глядом він недвозначно виказує презирство. 
Дихає важко, поривчасто: у нього прискоре
ний пульс.

— І вам теж принести кави, Сеоане?
— Так.
— А ви, юначе, щось не дуже чемні!
Тут, щоб розрядити атмосферу, втручає

ться Макаріо.
— Йому болить шлунок, доньє Росо.
— Але це не значить, що він має бути 

таким невдячним. І хто тільки їх виховує? 
Я б перевішала всіх отаких вихователів. 
До них звертається жінка, а їм наче поза
кладало! А де треба подякувати їй за доб
ро, то вони тільки цідять „«Так!» ^Буцімто 
вони принаймні маркізи! Дожидайся дяки 
від приблудної псяки!

— То як там молодий поет? — раптом пи
тає сеньйора за сусіднім столиком.

— Пусте: нічого серйозного. Набираєть
ся натхнення на унітазі

Друкар Вега простягає кисет завиднико- 
ві за сусіднім столиком, з якого він зло по
жартував.

— Нате вже вам тютюну й паперу; скру
чуйте собі цигарку, та не корчте із себе по
кривдженого! Я був у ще гіршій скруті, ніж 
ви, і знаєте, що я придумав? Я просто пі
шов працювати.

Завидник за сусіднім столиком дурнува
то всміхається, як учень, що завинив перед 
учителем; його затуманений розум не мо
же уявити гіршої скрути од тієї, в якій він 
перебуває тепер.

— Отакі справи, чоловіче добрий, раджу 
тільки працювати і ні про' що інше не ду
мати. Як бачите, я тут сиджу вечорами не 
без чарки та сигари.

Завидник, якось непевно мотнувши голо
вою, промовив:

— Я ж хочу працювати, тільки ніяк не 
можу знайти роботи!

— Даруйте, чоловіче! Але мені здається;
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що вам, аби влаштуватись на роботу, бра
кує одного — бажання. Ви впевнені, що хо
чете працювати?

— Як у тому, що завтра буде день.
— То чому б вам, приміром, не підносити 

пасажирам чемодани на вокзалі?
— Для мене ця робота важка. Я б не 

протяг і трьох днів. До того ж я бака
лавр...

— А що вам дає ця штука?
— Ваша правда, ця штука дає мені ду

же мало.
— Ваші справи, друже мій, такі ж кеп

ські, як і в багатьох інших, подібних до 
вас (до речі, їх повно в цій кав’ярні), які 
поскладали руки на грудях і не думають 
боротися за життя. Кінчається це тим, що 
одного чудового дня вони упадуть в роз
пач, як отой молодий віршомаз, що його оце 
відвели до вбиральні.

Бакалавр повертає друкареві кисет:
— Дякую.
— Немає за що. То ви справді бакалавр?
— Так, сеньйоре.
— Що ж — здається, я можу для вас де

що зробити, аби ви не кінчили десь у лі
карні чи в хвості черги безробітних, яка 
простягається через цілі квартали. То ви 
таки і справді хочете працювати?

— Авжеж, сеньйоре. Я вже. вам це го
ворив.

— В такому разі, зайдіть до мене завтра. 
Ось вам моя візитна картка. Приходьте 
вранці, об одинадцятій тридцять. Я візьму 
вас коректором, якщо ви знаєте цю роботу. 
Вашого попередника я сьогодні вранці зму
шений був витурити, бо він безсовісний ле': 
дар і до того ж нахаба.

Сеньйорита Ельвіра нишком поглядає на 
дона Пабло. Дон Пабло втовкмачує юна
кові, що сидить за сусіднім столиком:

— Сода — чудовий лікувальний засіб, 
причому зовсім не шкодить здоров’ю. Але 
завжди виходить так, що лікарі не мають 
змоги її прописувати як ліки, бо ніхто до 
них не йде по рецепт на соду.

Юнак мовчки киває головою, але майже 
ше слухає: він дивиться на коліна сеньйори
ти Ельвіри, що виглядають з-під-столу.

.— Ну чого ви втупилися туди очима? То 
марна справа. Б’юсь об заклад, що у вас з 
нею нічого не вийде. - 

Донья Пура, дружина дона Пабло, -роз
мовляє з повненькою, обвішаною коштовно
стями, подругою.
' — Мені вже язик болить це повторювати. 
Поки будуть чоловіки та жінки, доти бу
дуть коханці й коханки. Чоловік — вогонь, 
а жінка — холодна вода, але коли ці про
тилежності стикаються,, то вода вирує, за
кипає! А тут іще оцей закон проти розпус

ти, пам’ятаєте, я вам казала? То все прав  ̂
да. Тільки ж я не знаю, куди ми так доко
тимося!

Гладка сеньйора страшенно обурена.
— Так, я теж вважаю, що зараз в світі 

мало скромності. Взяти, скажімо, оці ба
сейни для купання. Що там тільки робить
ся! Як ми були молоді, такого не було... 
Знайомлять хлопця з дівчиною, вона перша 
подає йому руку. Що й казати — етикет! А 
потім вона залишається з ним одна на ці
лий божий день, та й те сказати, майже 
гола. Бо ж тепер не одягаються, а роздяга
ються! Ну, а не в довгім часі вона звідує 
й того, чого ще не знала!

— А так, ваша правда.
— А кіно? Я думаю, що в цьому винне й 

кіно. Подумайте тільки! Чоловіки й жінки 
сидять уперемішку в пітьмі, тулячись одне 
до одного. Хіба отаке добром кінчиться?

— Я думаю достоту те ж саме, доньє Ма
ріє. Висока мораль — то насамперед, інак
ше ми пропали!

Відповівши на запитання, донья Роса 
знов обертається до музикантів.

— Якщо вже в нього болить шлунок, то 
чому він не попросить у мене трохи соди? 
Чи ж я коли вам відмовила в ложечці со
ди? Просто в будь-кого на моєму місці 
склалось би враження, що ви не вмієте роз
мовляти іспанською мовою! — веде далі 
донья Роса. Вона лютиться чимраз дужче: 
її писклявий, подібний до поросячого верес
ку голос заглушує всі розмови в кав’ярні.

— Лопес! Лопес! — гукає вона. — Відне
си соди скрипалеві.

І ось офіціант, кинувши посуд на чиємусь 
столі, несе в руці блюдце, а на ньому склян
ку з водою, ложечку та наповнену содою 
цукорницю в формі лами.

— Ти вже впорався зі своєю роботою?
— Так, а це мені сеньйор Лопес наказав 

подати в оркестр, сеньйорито.
— Гаразд, постав де-небудь і забирайся 

геть.
Офіціант ставить усе на піаніно й щезає. 

Сеоане набирає ложечкою содових табле
ток, відхиляє голову назад, розкриває ро
та й висипає туди таблетки. Розжувавши 
їх, як арахіс, запиває водою.
- Дякую* доньє Росо.

Гадаю, юначе, ви тільки тепер побачи
ли й зрозуміли, як мало треба для того, 
щоб зробити людині добро? У вас болить 
Шлунок, я загадую, щоб вам принесли соди, 
ви мені дякуєте, і всі задоволені. Ми жи
вемо, щоб допомагати один одному; тільки 
ж це неможливо через те, що ми самі цьо
го не хочемо. Що вдієш — таке життя!

Діти, які’ грали у поїзда, раптом припи
нили гру. Якийсь сеньйор каже їм, що тре
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ба поводитись тихіше й скромніше, а вони, 
не знаючи, куди подіти руки, з цікавістю 
його розглядають. Старшенький, на ймення 
Бернабе, чомусь згадує про сусідського 
хлопчика Чуса, свого однолітка. Меншень
кий, якого звуть Пакіто, відчувши, що в 
сеньйора смердить з рота, міркує собі: «З 
його рота тхне паленою гумою».

А Бернабе тим часом мало не зареготав, 
згадавши, як дотепно колись відповів Чус 
своїй тітці...

Бернабе стримує сміх: сеньйор іще почує 
і розсердиться. А Пакіто, поміркувавши, 
доходить остаточного висновку: «Ні, у цьо
го сеньйора смердить з рота не паленою 
гумою, а гнилою капустою. Якби я був цим 
сеньйором, то залив би собі носа воском. 
Тоді б я розмовляв, як моя двоюрідна сест
ра Еміліта, якій мають різати горло — «гуа, 
гуа». Мама каже, що коли Еміліті зроблять 
операцію, у неї не буде такої блазенської 
пики, і вона більше не спатиме з роззявле
ним ротом. Мабуть, коли її різатимуть, то 
вона вмре».

Обидві власниці пансіонів, вмостившись 
на канапі, поглядають на донью Пуру. 
Сеньйори, побалакавши про музику і музи
кантів, починають про інше:

— І бувають же на світі такі жінки. 
Справжня тобі жаба. Цілісінький день тіль
ки й знає, що ганьбує всіх, а сама й не по
думає про те, що чоловік терпить її тільки 
за оті кілька дуро, які ще в неї залиши
лись. Оцей дон Пабло — пройда і взагалі 
дуже небезпечний тип. А коли дивиться на 
жінок, то немовби їх роздягає.

— А так, так.
— Та й Е.львіра—теж, скажу вам, штуч

ка. Одразу видно, де погань, а де порядна 
людина: он ваша Пакіта живе після всього 
пристойно, хай навіть у неї й документи не 
в порядку; а Ельвіра й досі висиджує отут 
і ловить клієнтів, віддаючись за копійки, 
аби тільки як-небудь прогодуватися.

— А до того ж, доньє Матільдо, куди 
вже рівнятись оцьому пройдисвітові ДОНОВІ 
Пабло до нареченого моєї дочки, який ви
кладає психологію, логіку й етику в інсти
туті. То ж справжній джентльмен!

Звичайно, ви маєте сдушність., що й 
казати. Он наречений моєї Пакіти любить і 
шанує її, а їй, кралечці, нічого іншого не 
залишаються, як його кохати, адже вона для 
цього й створена. А у цих повій немає ні 
сорому, ні совісті: тільки й знають щось 
канючити. Ганьба та й тільки!

Донья Роса веде далі розмову з музикан
тами. ї ї  пухке, роздуте, мов ковальський 
міх, тіло аж трясеться од задоволення—:

так подобається їй власна промова. В цю 
мить вона бачить себе принаймні губерна
тором.

— Може, у вас скрута з грошима? То 
скажіть мені прямо, і я, коли це можливо, 
допоможу. То виходить, що вам у мене по
гано живеться? Чого ж іще вам треба? 
Працюй і набивай кишені чайовими, абияк 
відбринькуючи замовлення відвідувачів! 
Я б так уже давно розбагатіла! Ну гаразд, 
коли будемо зачиняти кав'ярню, я дам кож
ному з вас по дуро і йдіть собі з богом. Ад
же нам краще жити мирно, ніж сваритися. 
От ви, мабуть, ніколи не думали над тим, 
чому я ворогую зі своїм шуряком. Тільки 
тому, що він волоцюга! Провештається тут 
цілу добу, удаючи з себе хазяїна. Тільки 
те й робить, що жере, а потім ще йде до
дому доїдати мій суп, що я передаю через 
нього сестрі. А та все терпить, бо дурна. 
Вона, бідолашна, завжди була така. Що ж 
до мене, то тут уже дзуськи! Я йому раз 
добряче надавала ляпасів по його янгольсь
кій пиці, він цілий день у мене шмигав ми
шею і мовчав, наче йому заціпило! Якби 
мій шуряк працював, як працюю я, то бу  ̂
ло б добре і мені і йому, жили б у мирі- 
злагоді. І додому б більше приніс. Але ж, 
нікчема, вважає за краще байдикувати, аби 
добиватися свого всякими хитрощами. При- 
смокталося таке одоробало до життя й жи
ве собі, пальцем не кивнувши.

— А то вже так...
— А ви думали як? Цей пройдисвіт і 

трутень уже народився альфонсом. ї не по
думайте, що я кажу таке про нього тільт 
ки за його спиною. Оце недавно я сказала 
все це просто у вічі нахабі.

— Правильно зробили.
— Ще й як правильно! За кого мене вва

жає цей сутенер, який би вже давно здох 
з голоду, коли б перейшов на свій хліб. Ба
чили ми таких!

— Скажіть, Падільє, отому годинникові 
можна вірити?

— Та начебто можна, сеньйорито Ель- 
віро.

— Виходить, іще рано... Дозвольте у вас 
прикурити?

Продавець цигарок черкає сірником і під
носить вогник до її сигарети.

— Прошу! Бачу, ви задоволені рибкою, 
сеньйорито?

— Ви так гадаєте?
— Даруйте, просто мені так здалося. Ви 

зараз начебто бадьоріші, ніж, скажімо, вчо
ра чи то сьогодні серед дня.

— Та вже не доводиться перебирати тим, 
що до нашого берега пливе...

Вигляд у сеньйорити Ельвіри виснаже
ний,,хворобливий. Вона, бідолаха, не: стіль
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ки їсть, щоб виглядати веселою й привіт
ною.

Мати померлого хлопчика, який вчився 
на поштаря, каже, підводячись:

— Бувайте здорові, я, мабуть, піду.
Дон Хайме Арсе, чемно усміхаючись, та

кож встає.
— Я біля ваших ніг, сеньйоро, — відка

зує він, — до завтра, якщо на те господня 
ласка.

— На все добре, пошли вам боже здо
ров’я, — каже сеньйора, відставляючи 
стільця.

— Те саме побажаю й вам, сеньйоро; я 
ваш слуга.

Донья Ісабел Монтес, удова Санса, сту
пає як королева. У своєму ношеному-пере- 
ношеному куценькому і колись вельми мод
ному макінтоші донья Ісабел скидається на 
підтоптану багату куртизанку, яка оджила 
своє, розкошуючи, і нічого не заощадила 
собі на старість літ. Вона мовчки йде по 
залу й виходить на вулицю. Люди провод
жають її очима, в яких можна прочитати 
все, крім байдужості: захоплення, заздрість, 
симпатію, доброзичливість, недовіру і ще 
багато чого.

Дон Хайме Арсе вже не думає ні про 
дзеркала, ні про цнотливих старих баб, ні 
про значний відсоток сухотних відвідува
чів у кав’ярні, ні про тих, котрі так сприт
но оборудують усякі діла, ані про крово
обіг. Увечері дона Хайме Арсе змагає сон, 
і через це думки стають уривчасті, туман
ні, чужі... Дон Хайме Арсе мотає головою, 
щоб прогнати дрімоту.

— Скільки буде сім разів по чотири?— 
питає він себе. — Двадцять вісім. А шість 
разів по дев’ять? П’ятдесят чотири. А де
в’ять в квадраті? Вісімдесят один. Де бере 
початок ріка Ебро? У Рейносі — провінція 
Сантандер. От і знову все гаразд!

Дон Хайме Арсе, задоволений результа
тами перевірки пам’яті, всміхається і, змі
шуючи тютюн з кількох сигарних недокур
ків, тихенько бубонить далі:

— Атаульфо, СІхерікр, Валія, Теодоредо, 
Турісмундо.... От де пам’ять і ясність розу
му — не те, що в отого дурня...

Отой дурень — це молодий поет, який са
ме виходить із вбиральні після курсу ліку
вання унітазом. Іде залою, блідий як 
смерть, бурмочучи:

Над водою гілля нависа.
Там відбилася літа краса.
Вдовольняючи тілаі примху,
Синьооку цілую німфу.

В брудній сукні, але з діамантовим кольє 
на шиї, гладка, похмура, походжає між сто

лами донья Роса. З кожним роком вона 
гладшає, в міру того як зростає її доста
ток. Вона багатюща жінка: будинок, в яко
му міститься її кав’ярня, весь належить 
їй, і на вулицях Аподака, Чуррука, Кампо- 
амор, Фуенкарраль десятки жителів трем
тять перед нею, як ягнята перед вовком.

— Всі тільки Й Д И ВЛ Я ТЬС Я, як би ото по
живитись за твій рахунок,-г-не раз каже 
вона. — Боже праведний, скільки всякі ота
кі жироїди висмоктали з мене крові. Якби 
не було чесних суддів, то й не знаю, що б 
ото робилося на білому світі!

У доньї Роси власні поняття про чес
ність.

— Тільки той чесний, хто платить за ра
хунком відразу і всю суму!
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Вона нікому в житті не подарувала й 
реала і нічого не дає в кредит.

— Всякі борги, кредити, виплати, орен
д и — то все понавигадували ті, що хочуть 
якось обійти закон, — мовить донья Роса.— 
Як на мене, то я так вважаю: коли є якийсь 
закон, то його повинні додержувати геть 
усі. Я — перша. Інакше буде революція.

Донья Роса — пайовичка одного банку, в 
якому вона керує радою. Як кажуть меш
канці кварталу, вона зуміла десь так схо
вати скрині із золотом, що їх не знайшли 
навіть під час громадянської війни.

Сегундо Сегура, на прізвисько Чапля, 
щойно почистив черевики донові Леонардо.

Дон Леонардо, перевіривши роботу, ткнув 
Чаплі сигарету.

— Дякую, — сухо каже він.
— Завжди до ваших послуг.
Дон Леонардо ніколи не платить Чаплі 

готівкою. Він дозволяє почистити собі че
ревики, відбуваючись здебільшого скупою 
люб’язністю. Дон Леонардо надто гордий, 
щоб виявляти свої почуття перед такими 
дурнями.

Щоразу, наводячи глянець на черевики 
дона Леонардо, Чапля згадує про свої 
шість тисяч дуро. Він з насолодою відлуп
цював би дона Леонардо, але теж ніяк не 
виказує своїх почуттів.

— Пан завжди залишається паном — це 
ясно як день. Звісно, зараз він у скруті, 
це його гнітить, але що він вроджений 
пан — це видно відразу, — каже один від
відувач іншому.

Альфонсіто, хлопчик на побігеньках, по
вертається до кав’ярні з газетами.

— А ти, бароне, ходиш по газети, як за 
море с..!

Альфонсіто — Хворобливий білявий хлоп
чик років дванадцяти, який раз у раз каш
ляє. Його батько — журналіст — помер два 
роки тому в королівській тюрмі. Мати, яка 
до одруження корчила з себе манірну сень
йориту, тепер миє підлоги в кількох конто
рах, розташованих на Головному проспекті, 
і харчується у їдальні для бідняків.

— Була черга, сеньйорито.
— Черга, черга! Геть подуріли люди: 

стоять у чергах навіть по газети, наче їм 
більш нема чого робити. Давай їх мерщій 
сюди!

— «Інформасьонес» розпродали, сеньйо- . 
рито, — я приніс «Мадрід».

— Один біс! Ніхто тобі правди не напи
ше! Може, хоч ви, Сеоане, мені ро^тлумачй- 
те, що це воно робиться на білому світі?

— Мгм...

— Не бійтесь, юначе, я вас не випитую. 
Не хочете говорити — не треба! Ніхто вас 
не силує. Що ж до мене, то я людина від
верта і ніколи не кривлю душею.

Сеоане всміхається,— його усмішка нага
дує болісну гримасу, — і мовчить. Та й що 
тут скажеш?

— Знаю, чого ви всміхаєтесь, добре 
знаю. Мене ніхто не перехитрує! Краще 
вшкварте щось веселе! Я вважаю, що спра
ви йдуть добре, дай бог, щоб так було й 
далі.

Альфонсіто розкладає «Мадрід» на сто
лах. Дон Пабло ущипливо і не дуже ввіч
ливо питає:
' — Там є що-небудь цікаве?

— Не знаю, читайте самі!
Дон Пабло розгортає газету на столі і 

перечитує заголовки. Пепе заглядає через 
його плече.

Сеньйорита Ельвіра знаком підзиває 
хлопчика й каже:

— Принесеш мені вечірню газету, як 
тільки її прочитає донья Роса.

Донья МатІльда, яка балакає з продав
цем цигарок, поки її подруга донья Асунсь
йон сидить у вбиральні, зауважує, презир
ливо скрививши губи:

— Не розумію, навіщо цим людям вни
кати в усе те, що робиться на світі. Аби 
нам жилося спокійно! Як ви гадаєте?

— Я з  вами цілком згоден.
Донья Роса читає вісті з фронтів війни.
— Здається, німці відступають... Але 

вони врешті мусять колись вирівняти лінію 
фронту! Ви вірите, що вони доб’ються ще 
успіху, Макаріо?

Піаніст робить непевну міну.
— Не знаю, може, й доб’ються. Щось та 

придумають.
Донья Роса втупилась у клавіатуру піані

но. Та її погляд якийсь похмурий, і розмов-
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ляє вона наче сама з собою, скоріше міркує 
вголос.

— Вся причина в тому, що німці (а це 
лицарі, яких нам послав сам господь!) за
надто поклались на боягузів-італійців. І 
тільки в цьому.

її голос звучить глухо, з-за скелець ви
глядають невидющі, замріяні очі.

— Якби я побачила Гітлера, то сказала 
б йому: «Не будьте дурнем: не покладай
тесь на тих боягузів!»

І, мовби схаменувшись, донья Роса 
додає:

— Яка ж я дурна! Перед Гітлером я б, 
мабуть, не посміла й пискнути...

Донью Росу дуже турбує доля німець
ких армій. Вона день за днем страшенно 
уважно перечитує зведення головної квар
тири фюрера. В душі її зароджуються не
виразні тривожні передчуття, про які вона 
не сміє сказати прилюдно. Вона безпосеред
ньо пов’язує долю вермахту з долею своєї 
кав’ярні.

Вега купує газету. Його сусід питає:
— Добрі вісті?
— Як для кого, — відповідає Вега.
Гукнувши «Я тут!», офіціант, волочачи

ноги, прямує через зал до якогось столика.
— Перед Гітлером я б тремтіла, мов 

ягня перед вовком; хіба ж не стане страш
но: адже у нього погляд тигра.

Донья Роса знову глибоко зітхає. Од 
цього пухкі велетенські груди набігають їй 
хвилями аж на шию, відкочуючись назад 
суцільною тремтливою масою.

— Мабуть, він і папа римський — це два 
найстрашніших чоловіки в світі, а ще біль
ше було б страху, якби їх звести докупи! — 
мовить донья Роса, легенько торкаючись 
пальцями клавішів піаніно.

— Та він, мабуть, знає, що робить; до 
того ж у нього є генерали.

Трохи помовчавши, донья Роса змінює 
тон і тему розмови.

— То як ідуть справи у вашої дружи
ни?— звертається вона до Сеоане.

— Та оклигує помаленьку; сьогодні їй, 
здається, краще.

— Бідолашна Сенсолес! Яка чудова жін
ка! Нехай їй бог дає здоров’я!

— Дякую, у неї оце тільки саме минув 
важкий напад хвороби.

— А ви їй давали тих крапель, що їх 
прописав дон Франсіско?

— Так, вона вже їх приймала. Погано 
тільки, що в ній ніщо не держиться всере
дині; все вивертає назад.

— Боже милостивий!
Макаріо м’яко вдаряє по клавішах, а 

Сеоане бере, до щоки скрипку.
, — То що заграємо?

— «Вербену»

45



— Починаймо!
Донья Роса відходить од помосту, а тим 

часом скрипаль і піаніст доповнюють гар
мидер у кав’ярні тактами з старовинної 
оперети, які вони вже виконують бозна в 
котре. • .

Де ти ходиш у плащі манільськім?
Д е гуляєш у  строкатій сукні?

Грають без нот. їм ноти ні до чого, бо во
ни знають мелодію напам’ять. Макаріо, пе
ребираючи клавіші, як автомат, думає: 
«Отак їй і скажу: «Не треба, дочко, погані 
це заробітки.- Я заробляю один дуро вдень 
і другий уночі. Як не є - - -д в і;кав’ярні! Не
погано!» Тільки ж  вона неодмінно мені від-, 
повість: «Не кажи дурниць, дату! Сам. же. 
побачиш, коли до твоїх двох дуро та дода-, 
дуться І Т І , ЩО передадуть.; мені;-; буде, ще 
краще..>  Моя Матільдочка, що й казати — 
ангел! Справжнісінький ангел!»

Макаріо розчулено посміхається в душі, 
йому оце щойно минуло сорок три, він ху
дий і жовтий, бо погано харчуються. Сеоане ■ 
обводить байдужим поглядом народ у ка
в’ярні і ні про що не думає. Сеоане вважає 
за краще; нічрго не думати; єдиний його 
клопіт — щоб день збігав якнайшвидше.

Старовинний годинник з коротенькими 
пузатими цифрами, що блищать золотом, 
видзвонив пів на десяту. Цього годинника, 
як досить дорогу річ, привіз колись з па
ризької виставки в дарунок доньї Росі один 
дурноверхий маркізик, у якого в кишені гу
ляв вітер і який до неї залицявся аж до 
1905 року. Того маркізика звали Сант-Яго, 
і був він іспанським грандом, але помер від 
сухот у Ель-Ескоріалі ще дуже молодим. 
Годинника ж поставлено на буфеті зашин-, 
квасом немовби для того, щоб він був що
денним докором померлому маркізові за 
марнотратство, а доньї Росі нагадував про 
ті давні часи, що не дали їй чоловіка. Таке 
життя!

В одному із закутків зали донья Роса, 
манірячись, як вона вміє, шпетить офіціан
та. Інші його, колеги, вдаючи, що нічого не 
бачать і не чують, по-зрадницькому спосте
рігають цю сцену у дзеркалах.

Десь після полуночі кав’ярня враз без
людніє. І тепер зала скидається на вулик, 
з якого вилетів рій.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ
— Прошу вас вийти з кав’ярні!
— Бувайте здорові, щиро вам вдячний. 

Ви дуже люб’язні.

— Виходьте, не розпатякуйте. Онде две
рі на вулицю. Тут вас більше не бажають 
бачити.

Офіціант намагається говорити суворо, 
але не грубо. У нього дуже помітний галі
сійський акцент, який пом’якшує в його 
словах суворість. У лагідних людей, коли 
їх примушують чинити жорстокість, ледь- 
ледь тремтить верхня губа; здається, ніби 
вони відганяють якусь невидиму мошву.

— Коли хочете, я вам залишу в заставу 
книжку.

— Не треба. Забирайтеся звідси разом 
з нею.

Мартін Марко, — блідий, пом’ятий, у об
тріпаних штанях і потертому піджаку, — 
прощається з офіціантом, торкаючись ру
кою свого жалюгідного заяложеного сірого 
капелюха.

— Бувайте здорові, щиро вам вдячний. 
Ви дуже люб’язні.

і— Виходьте, не базікайте. Ось двері. Од
наково тут вам більще нічого не подадуть.
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хЧартін Марко дивиться на офіціанта, йо
му хочеться сказати тому щось хороше.

— На мене ви завжди можете поклас
тись як на вірного друга.

— Гаразд, гаразд — ідіть вже!
— Я б хотів іще якось вам подякувати.
Мартін Марко поправляє свої окуляри у

залізній оправі і поволі виходить.
— Бувайте здорові.
Повз нього йде дівчина — її обличчя ви

дається йому дуже знайомим: десь він її ні
би бачив. Дівчина якусь хвильку розглядає 
його і прямує далі. Вона молода і дуже 
вродлива. А одягнена бідно. Мабуть, капе
люшниця, усіх капелюшниць легко розпіз
нати: у них досить шляхетні манери, до то
го ж вони чудові господарки та куховарки, 
а біскайки ще й уміють палко кохати, зі 
смаком одягатися і гідно поводитись у будь- 
якій ситуації — отакі вони, капелюшниці.

Мартін Марко плентається бульваром в 
напрямку вулиці Санта Барбара. Офіціант 
стоїть якийсь час на тротуарі, дивлячись 
йому вслід.

— Пішов, мабуть, без сентімо в кишені!
Люди кудись поспішають, кутаючись у

свої пальта. Мартін Марко — відвідувач, 
що не заплатив за каву. Стромивши руки в 
кишені штанів, він бреде кудись навмання, 
як хворий, гнаний всіма, бездомний собака. 
Ліхтарі на майдані сліплять очі і якось за
грозливо поблискують.

Підвівши голову від товстої бухгалтерсь
кої книги, дон Роберто Гонсалес питає у ха
зяїна:

— Чи не були б ви такі ласкаві видати 
мені в рахунок зарплати три дуро? Завтра 
у моєї дружини день народження.

Здоровило-патрон, як і багато хто зі 
смертних, спеціалізується на всіляких тем
них ділах, однак він ще не зачерствів оста
точно.

— Це можна. Хіба мені не однаково, ко
ли давати?

-— Щиро дякую, сеньйоре Рамон.
Хазяїн пекарні видобуває з кишені туго

го шкіряного гаманця, дістає й дає донові 
Роберто аж п’ять дуро.

— Я дуже задоволений вами, Гонсалесе, 
рахунки пекарні ви ведете бездоганно. А на 
ці два дуро від мене купите дітям гос
тинців.

-і- Дуже вам вдячний, сеньйоре.
Сеньйор Рамон хвильку мовчить, а потім, 

почухавши потилицю, тихенько каже:
— Тільки нічого не кажіть Пауліні.
— Не турбуйтеся. Чого б це я мав їй 

щось казати?
Сеньйор Рамон споглядає носки своїх чо

біт.

— Власне, я міг би вам цього й не го
ворити. За вас я спокійний, бо знаю, ви 
людина розсудлива; це я просто попередив, 
щоб бувд випадково не злетіло з язика. А 
то буде балачок на півмісяця. Як вам відо
мо, тут командую я, тільки ж хіба ви не 
знаєте жінок?

— Не турбуйтеся і ще раз велике вам 
спасибі, — шепоче дон Роберто. — Я мов
чатиму як риба, бо сказане слово коштува
тиме мені дорожче отих п’яти дуро, які ви 
мені дали. Щиро дякую.

— Немає за що; я дуже задоволений 
тим, що ви працюєте так сумлінно.

Дон Роберто не тямить себе од радості, 
слухаючи пекареві слова. І якби той розси
пав свої люб’язності частіше, то дон Ро
берто вів би, мабуть, всю його бухгалтерію 
безплатно.

Сеньйорові Рамону вже за п’ятдесят. Це 
кремезний, червонопикий вусань; він про
вадить помірковане життя хазяїна старого 
гарту, котрий рано встає, п’є дешеве черво
не вино і вичавлює останні соки з найми
тів. Коли він на початку століття прибув 
до Мадріда, то чоботи носив на мотузку 
через плече, щоб не зносилися, його біо
графію можна подати в кількох рядках. 
Приїхав у столицю молодим хлопцем, влаш
тувався у пекарні і все збирав гроші, поки 
йому сповнився двадцять один рік і його 
взяли в солдати. Відколи прибув до міста і 
аж до призову — не витратив жодного еенті- 
мо, а все складав гроші. їв хліб у пекарні 
і пив воду, спав під прилавком і не знався 
з дівчатами. Призваний до армії його ве
личності, він здав свої гроші до банку, а як 
демобілізувався, то забрав свій вклад і то 
чималенький. За десять років роботи він 
збив двадцять чотири тисячі реалів — усе, 
що заробив (а мав він щодня песету з мід
дю, часом і більше). На ці гроші купив пе
карню. В армії ж навчився читати, писати 
та додавати. Отже, він купив пекарню, од
ружився, наплодив дванадцятеро дітей, ку
пив календар і тільки по ньому помічав, як 
минає час...

Офіціант повертається до кав’ярні. Він 
застуджений: обличчя пашить вогнем, бо
лить у скронях і дуже хочеться кашлянути, 
щоб відхаркнувся отой клубок у горлі. Від
кашлявшись, він зможе відповісти на запи
тання хазяйки. А вуса у доньї Роси вже 
наїжились якось хтиво й жорстоко.

— А йди-но сюди!
Офіціант підходить до неї. Він не нава

жується глянути їй у вічі.
— То ти йому дав?
— Так, сеньйоро.
— Скільки разів?
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— Двічі.
— Куди?

Куди влучив: по ногах.
— Молодець! Так йому, ледацюзі, й тре

ба! Хай знає, як дурити чесних людей. Біль
ше не схоче!

У офіціанта йде мороз поза спиною. Був 
би він не такий боязкий, то тут-таки й заду
шив би хазяйку; та, на її щастя, він не та
кий. І вона посміхається хижою усмішкою 
левиці, яка щойно з’їла людину. Є люди, 
що їм страх подобається споглядати, як ін
ші борсаються в тенетах злиднів. Щоб по
любуватися на нестатки зблизька, вони вча
щають до кварталів бідноти, дарують вся
кий старий непотріб сухотним, що, ‘закутав
шись у брудні ковдри, дожидаються смерті, 
анемічнйм дітям, у яких від голоду здулись 
животи та повикривлялись кістки; дівчат
кам, що стали матерями в одинадцять ро
ків, та безпритульним сорокалітнім повіям, 
яких з’їдає сифіліс.

Донья Роса — людина не така. Вона в 
бідні квартали не ходить, а віддає перевагу 
домашнім емоціям: про людське око співчу
ває. знедоленим відвідувачам та тішиться, 
бачіачи, як тремтять перед нею підлеглі. '

Дон Роберто радо посміхається, адже він 
уже примирився з думкою, що в день на
родження дружини йе матиме в кишені 
жодного реала. А тут відразу аж п’ять дуро!

«Завтра я принесу Філо цукерок...» — ду
має він.

Для Нього Філо — ніби маленька дитина. 
Він до нестями любить своє янголятко.

«На десять песет візьму ще якихось дріб
ничок дітям і вип’ю склянку вермуту... Най
більше їм сподобаються, звичайно, м’яч... А 
за шість песет можна купити отакенного 
м’яча...»

Через відчинену кватирку долинули слова 
циганської пісні. Спочатку було важко ро
зібрати, хто співає — жінка, чи мала дити
на. Дон Роберто слухав концерт, торкаючи 
губи наконечником ручки. Визирнув у вікно.

На протилежному тротуарі біля таверни 
стояло циганча й співало, скоріше вигуку
вало хрипким пронизливим голосом: -

Щастя має той, хто поїдає 
Білий хліб із правиці чужої...

З таверни йому кинули дві груші' і три чи 
чотири маслини; їх циганча хутенько під
хоплює з землі. Це худенький смаглявий 
хлопчик, верткий, як комаха. Босий, розхри
станий, йому ще немає й шести років. Спі
ває, сам приплескуючи собі1 долошками та 
вихитуючи в такт задком. і

Дон Роберто зачиняє кватирку, і довго 
стоїть, вагаючись, посеред кімнати.  ̂Він вже

хотів був покликати дитину, щоб дати їй 
реал.

— Ні...
Отямившись, дон Роберто повертається 

до своїх веселих сімейних клопотів.
«Так, дружині куплю цукерок... Ця кри

хітка Філо... вона ж як дитина...»
Донові Роберто, хоча він і має п’ять дуро 

у кишені, маркітно на душі.
«Отак і зроблю. Годі вже над цим ду

мати».

Мартін Марко зупиняється на вулиці Са- 
гасти перЮд вітринами магазина, де продає
ться всіляке туалетне обладнання. У мага
зині .все сяє, як у ювелірному салоні чи в 
перукарні гранд-готелю, умивальники виб- 
лискують-іскряться своїми кранами, поліро
ваним' фа!янсом і сріблястими, чистими, як 
джерельна вода, дзеркалами, — все це ніби 
виставка якогось райського опорядження. 
Білі умивальники, зелені, рожеві, жовті, 
фіолетові, чорні, — яких тут тільки немає 
кольорів! Як у тій печері, куди потрапив 
Алі-Баба. А ванни! Є тут такі, що сліпуче 
виблискують, немов діамантові браслети; є 
ванни з пультом управління, як в автомобі
лі; шикарні стільчаки-унітази...

Мартін Марко, якось винувато посміхаю
чись, відходить од вітрини.

— Життя, — думає він, — цілковите не
порозуміння. На ті кошти, що їх одні витра
чають, щоб з усіма вигодами виконувати 
свої природні потреби, інші змогли б прого
дуватися цілий рік. Саме так! Мабуть, тре
ба боротися за те, щоб було якомога менше 
тих, що виконують свої природні потреби з 
вигодами, і щоб решта людства могла хар
чуватись трохи краще. Лихо в тому, що не 
кожен розуміє, чому, скажімо, ми, інтелі
генція, повсякчас погано харчуємось...

Мйртіна Марко цікавить соціальна проб
лема. У нього немає певних чітких ідей чи 
поглядів. Просто його цікавить соціальна 
проблема.

— Це погано, що є бідні і багаті, — інко
ли каже він. — Краще, якби люди були не 
дуже бідні і не дуже багаті, щоб рівень за
можності коливався на якійсь золотій се
редині. А для цього потрібні реформи. Пев
не, треба призначити комісію, з мудрих вче
них у справі перебудови людства. Для по
чатку комісія, скажімо, всюди запровади
ла б десяткову метричну систему, а потім, 
здобувши певний досвід, узялася б за важ- 
ййвіші справи, змогла 'б навіть видавати 
накази про знесення цілих міст, .щоб знову 
побудувати їх однаково красивими й вигід
ними: з прямими, як стріла, вулицями і во
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дяним опаленням у всіх будинках. Це кош
тувало б трохи дорого, але в банках, напев
но, є зайві гроші.

Мартін, розмірковуючи далі, доходить 
висновку, що його думки — зовсім не дур
ниця.

— А хай вони горять — оті умивальники!
Якийсь велосипедист, зупинившись, штов

хає Мартіна з шосе на тротуар.
— Гей, роззяво! Чого це ти розгулюєш на 

дорозі, як у власній квартирі! Може, ти за
страхував на велику суму своє життя?

Велосипедист махає йому рукою j їде 
далі.

Якийсь чоловік, читаючи газету, повагом 
прямує вниз вулицею Гойї. Саме цієї миті 
він проходить повз невелику книгарню, де 
продаються квитки безпрограшної лотереї, 
яка зветься «Збагачуйте свій дух!» На ньо
го, мало не налітає молоденька дівчина.

— Здрастуйте, сеньйоре Пако!
Чоловік підводить голову.
— А! Це ти... Куди йдеш?
— Та куди ж? Додому. Оце навідувала 

свою заміжню сестру.
— Ти, бачу, непогано провела час, — ка

же сеньйор Пако, дивлячись їй у вічі. — 
Що, вже маєш нареченого? Така дівка, як 
ти, не може жити самотою.

Дівчина сміється.
— Ну гаразд, я побігла. Дуже поспішаю.
— Тоді бувай, донечко, і щасти тобі. 

Стривай, якщо побачиш сеньйора Мартіна, 
то скажи йому, що об одинадцятій я буду в 
барі на розі вулиці Нарваеса.

— Як побачу — скажу.
І побігла далі. Пако проводжає дівчину 

поглядом, поки та не зникає в людській 
юрбі.

— Бігає, як ото дика коза. Гарна, бісової 
душі...

Сеньйорові Пако усі жінки видаються 
вродливими, і ніхто не розбере: чи це тому, 
що він простодушний як дитина, чи, може, 
тому, що надто чулий. Дівчина, яка з ним 
щойно привіталася, і справді гарна, але не 
настільки, щоб на неї задивлялася вся ву
лиця, та сеньйорові Пако всяка дівчина — 
міс Іспанія.

— Вона) мов та сарна...
Пако раптом згадує свою матір, яка вмер

ла кілька років тому. Його мати носила на 
шиї широку чорну шовкову стрічку, щоб 
прикрити зоб. У неї була велична постава, 
тож відразу впадало в око, що вона високо- 
рідна пані. Д ід Пако був генерал і мав ти
тул маркіза, його застрелив з пістолета на 
дуелі в Бургосі депутат від прогресивної 
партії дон Едмундо Паес Пачеко, — масон і 
людина з бунтарськими ідеями.

Округлі форми дівчини звабливо вима
льовувались під благеньким бавовняним 
пальтечком. Стоптані туфлі. Променисті, яс
но-карі з трошки косим розрізом, як у інді
анки, очі...

«Іду додому... Оце навідувала свою за
міжню сестру». Ха-ха-ха!

Дон Едмундо Паес Пачеко вмер того ж 
року в Альмерії од віспи, яка саме там лю
тувала...

Прощаючись з Пако, дівчина затримала 
на ньому свій погляд...

Якась жінка із замотаною в ганчір’я ди
тиною на руці просить милостині. Поряд 
гладка циганка продає лотерейні квитки. 
Кілька пар закоханих, дарма що на дворі 
холод, вітер та негода, воркують, мов ті го
луби, зігріваючись навзаєм теплом міцно 
стиснених рук.

Селестіно розмовляє сам із собою в під- 
собці свого бару, заставленій бочками з-під 
вина. Селестіно частенько говорить сам до 
себе. Коли він був малий і починав про 
щось міркувати вголос, його мати запиту
вала:

— Що ти сказав, синку?
— Нічого, мамо, це я до себе.
— Боронь тебе боже, синку, не треба: 

збожеволієш!
Мати Селестіно не була така статечна 

сеньйора, як мати сеньйора Пако.
— Не віддам цих бочок і край! Розіб’ю 

на дрізки, а не віддам! Або нехай мені за 
них заплатять те, що вони коштують, або ж 
вони їх звідси не винесуть. Я не хочу, щоб 
на мені заробляли. Знайшли дурня! Бач які! 
Коли привозять вино, то вартість бочки вра
ховують, а порожню забирають дурно! Я 
нікому не дозволю мене грабувати! Це
це ж експлуатація! Тут уже так: або є 
принципи, або їх немає. Або людина робить 
щось для себе або проти себе.

Селестіно витягає з кишені і вставляє в 
рота штучні щелепи; клацнувши ними, він 
люто плює на підлогу.

— Не віддам!

Мартін Марко, відразу забувши про вело
сипедиста, простує своєю дорогою.

— Якби це трапилося з Пацо, — є ж на 
світі такі убогі інтелектуали! — то ще мож
на було б миритися. Тільки ж Пако тюхтій, 
і з ним ніколи нічого не трапляється. Ото 
вже нікчема, далі нікуди! Відколи його ви
пустили на волю, він дибає, мов голубеня 
по гнізді, і зовсім нічого не робить. Раніше 
він хоч час від часу пописував віршики, а 
зараз зовсім зледащів! Мені вже настобісі-
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ло йому це говорити, а він дармує собі далі! 
Думає, що якось переб’ється.

Мартіна морозить, і він, дійшовши до 
метро, що на розі вулиці Ерманос Альварес 
Кінтеро, купує на двадцять сентімо чотири 
каштани, щоб трохи зігрітися.

Вхід до метро зяє, як роззявлений рот 
хворого, що сидить у кріслі перед зубним 
лікарем; здається, тій пащі замало люд
ського потоку, вона охоче поглинула б лег
кові та вантажні автомобілі, що сунуть ву
лицею.

Спершись на поручні, Мартін жує кашта
ни і знічев’я читає афіші при світлі газових 
ліхтарів.

— А цим таки пофортунило. Живуть собі 
ось тут, в районі Ретіро, на центральній ву
лиці. Статуї, архітектура! А ми де? Боже, 
навіщо ти розділив людей на багатих і бід
них, поставивши між ними стіну зненависті? 
Бач, як тут живуть! Чим же вони заслужи
ли собі такої слави?

У Мартіновій голові безладно, як метели
ки молі, кружляють думки.

— Так, так. «Етап іспанського театру», 
«...охоплений період», «театр — правдиве 
відображення здорових андалузьких звича
їв...» Мені здається, що у всьому цьому ма
ло людяності, щось воно дуже відгонить ди
кими звичаями провінції та святом тореадо
ра. Тільки ж що вдієш? Адже немає нікого, 
хто б зрушив усе з місця. Мабуть, не зру
шить і сам господь-бог!

Мартінові дуже прикро, що ніхто не від
значає заслуг інтелігенції, не перелічує її 
духовних подвигів.

— Що далі, то гірше. Зовсім перекинувся 
світ. Скрізь одне й те саме, всюди натягу
ють штани через голову...

Два каштани вже захололи в руці, а два 
з’їдені ще гріли зсередини.

Пабло Алонсо, — молодий сеньйор, су
часна ділова людина з атлетичною будовою 
тіла й не дуже вишуканими манерами, — 
два тижні тому завів собі нову коханку на 
ймення Лауріта.

Лауріта вродлива дівчина. їй дев’ятнад
цять років. Вона дочка воротарки з вулиці 
Лагаски. Раніше у неї не було й п’ятдесяти 
сентімо на Щоденні витрати. Зі своїм нарече
ним, що служив листоношею, вона нікуди не 
ходила гуляти. Лауріті вже давно настобі
сіло вистоювати з ним на вулиці Росалес, 
де тільки й того, що дубнуть пальці та вуха. 
Та одного разу її подругу Естрелью на ву-’ 
лиці Менендеса Пелайо зачепив якийсь 
сеньйор... Ну, а та вже пристаралася й для 
Л аур іти.

До столика підходить офіціант.
Пабло Алонсо зводить голову.

— Віскі «Манхеттен».
— Цього віскі немає, сеньйоре.
— Скажи отому за шинквасом, що для 

мене є.
— Слухаю.
Пабло знову бере дівчину за руку.
— Як я тобі казав, Лауріто, він чудовий 

хлопець, але страшенно непрактичний. І ви
йшло так, що він, як ти його оце бачила, хо
дить нещасний, обірваний, у брудній сороч
ці, яку не скидає ось уже, мабуть, з місяць, 
і в черевиках, які вже не полатає жоден 
швець.

— Бідолашний хлопчина! І в нього немає 
ніякої роботи?

— Ніякої. У нього тільки рій невиразних 
ідей в голові, з яких мало користі.

— А у нього є якесь пристановище?
— Так, у мене вдома.
— У тебе?
— Авжеж, я наказав, щоб йому постави

ли ліжко у гардеробі, де він і ночує. При
наймні, над головою є дах, і йому тепло.

Дівчина, яка добре знає, що то є злидні, 
дивиться Пабло в вічі. Вона зовсім розчу
лилася.

— Який же ти добрий, Пабло!
— Як тобі сказати... Просто він мій дав

ній приятель — іще довоєнний. Зараз у ньо
го криза, хоч, правду кажучи, він з неї ніко
ли й не вилазив.

— І він бакалавр?
Пабло сміється.
— Так, дівчинко, бакалавр. Але погово

римо про щось інше.
Лауріта, щоб змінити розмову, знов поча

ла своєї пісні, яку заспівала два тижні 
тому.

— Ти мене справді кохаєш?
— Від щирого серця.
— Як нікого?
— Як нікого.
— І ти мене завжди кохатимеш?
— Довіку.
— І ніколи не покинеш?
— Ніколи.
— Навіть коли я ходитиму така ж бруд

на й обдерта, як твій приятель?
— Кинь молоти дурниці!
Офіціант нахиляється, ставить на стіл 

пляшку й чарки і каже усміхаючись:
— У нас є ще в запасі віскі «Уайт Лей- 

бел», сеньйоре.
— От бачиш, для мене все є!

Хлопчика, що співав циганську пісню, 
штовхнула ногою п’яна безпритульна жеб
рачка. Хлопча, падаючи, вдарилось носом 
об стіну. Помацавши обличчя та сказавши 
жінці кілька гостреньких слів, малий потю
пав далі. Дійшовши до дверей чергової пив
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нички, він заспівав пісню про те, як циган 
замовляв у кравця штани.

...Поший мені, кравчику,
Ще штани вузенькі,
Щоб на мене задивлялись 
Донни молоденькі!

У хлопчика вигляд не людини, а скорше 
свійської тварини, занедбаного, брудного 
поросяти з давно нечищеного сажа. Він ще 
дуже мало прожив на світі, і злигодні не 
встигли закарбувати на його обличчі вира
зу покірності або цинізму, це наївна дур
ненька дитина, створіння, яке до ладу і не 
розуміє того, що коїться довкола. Усе на бі
лім світі для циганчати — чудо: воно чудом 
народилось, чудом харчується, чудом живе, 
та й те сказати, десь іще бере силу співати.

Після днів заходять ночі, після ночей на
стають дні. Рік має чотири пори: весну, лі
то, осінь, зиму; циганча вже пізнало деякі 
істини, що не потребують доказів, а просто 
відчуваються, як ото, наприклад, голод.

Чотири каштани з’їдено, і Мартін з одним 
реалом у кишені пішов на вулицю Гойї.

— Скажімо, на вулиці Колумба живуть 
герцоги, нотарі та охоронці монетного дво
ру. Як далеко стоять вони від дійсності!.. 
На вулиці Саррано мешкають заможні 
сеньйори. Тут увечері на вулицю не вихо
дять, особливо жінки. Це квартал, у якому 
все робиться до десятої години, а потім 
всяк ховається по своїх апартаментах. За
раз там, мабуть, вечеряють. На вулиці Ве
ласкеса ввечері багато сеньйорит — це вже 
приємно для очей і серця. Жваві розмови: 
«Підемо в оперу?» — «Гаразд». — «Ти був 
у неділю на іподромі?» — «Ні». А вулиця 
Гойї наче вимерла.

йдучи набережною, Мартін удає кривого. 
Іноді він це робить — хтозна-навіщо.

— Може, повечеряти у Філо? — думає 
Мартін.

Філо — це його сестра, дружина Роберто 
Гонсалеса, тієї тварюки Гонсалеса, — як 
його про себе величає Мартін, — чиновника 
Провінційної ради і члена республіканської 
партії, очолюваної Алькала Саморою. Под
ружжя Гонсалес мешкає в кінці вулиці Ібі
си, в напівпідземеллі й заледве зводить кін
ці з кінцями. Філо зовсім вимоталася з 
п’ятьма маленькими дітьми, тож довелось, 
обчикрижуючи і без того куций сімейний 
бюджет, найняти дев’ятнадцятирічну нянь
ку. її чоловік працює, як чорний віл, підроб
ляючи де тільки можна; у цьому сезоні йо
му пофортунило, і він двічі на місяць під
робляє у парфумерному магазині* за що ді
стає п’ять дуро; і ще він працює в пекарні

на вулиці Сан-Бернардо, де йому платять 
тридцять песет. Коли ж щастя повертається 
до нього спиною, — це коли немає ніяких 
підробітків,— то дон Роберто ходить сам не 
свій, його обсідають тяжкі думки, і настрій 
йому псується надовго. Таке жебрацьке 
життя — причина того, що шуряки не мо
жуть терпіти один одного. Мартін каже, що 
дон Роберто — зажерливий кабан, той, у 
свою чергу, взиває Мартіна відлюдькува- 
тою й зухвалою свинею. І хто знає, котрий 
з них має слушність! Ясно тільки одне: бі
долашна Філо живе між двох вогнів, нама
гаючись якось втихомирити бурю злих вза
ємних звинувачень.

Якщо чоловіка немає вдома, то вона 
смажить братові яйце або розігріває трохи 
кави, коли ж це зробити неможливо, — бо 
дон Роберто вчинить їй жахливий скандал і 
вилає Мартіна неробою й паразитом, — Фі
ло пересипає рештки обіду в стару бляшан
ку з-під галет, яку наймичка переховує десь 
надворі.

— Це для мене, Петріто? — питає Мар
тін.

— Ні, сеньйоре, не для вас.
— Ой, дівчинко! Якщо не для мене, то 

для кого ж ти підсолоджуєш оці недоїдки?
Петріта червоніє.
— Віддавайте швидше бляшанку, бо хо

лодно.
— Всім нам холодно, нещастя ти моє! А 

ти, Петріто, гарненька.
— Замовкніть!
— Де вже тут мовчати, дівчинко? Знаєш, 

що б я тобі зробив, якби ти була не така 
розумненька?

— На бога, замовкніть!
— Добре настрахав би!
Того дня чоловіка Філо не було вдома, і 

Мартін, не ховаючись, з’їв яйце і випив 
чашку кави.

— А хліба немає, — бідкалась Філо. — 
Цей делікатес ми купуємо на чорному рин
ку тільки для дітей.

-г- Дякую й за це, Філо. Ти добра душа! 
Ти просто свята.

— Не мели дурниць, Мартіне.
Мартінові затуманюються очі.
— Так, так, ти свята. Свята ще й тому, 

що вчинила самопожертву, вийшовши за
між за негідника. Твій чоловік — падлюка, 
Філо.

— Мовчи! Теж мені знайшовся преподоб
ний!

— І все-таки ти молодець! Хоч він і нік
чема, але ти йому подарувала аж п’ятеро 
дітей!

На якусь хвилю западає мовчанка. Із су
міжної кімнати чути дитячий голосок, що 
проказує молитву.

Це Хав’єрін* — усміхаючись говорить
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Філо. — А тепер признавайся: у тебе є гро
ші?

— Ні, немає.
— Тоді ось візьми дві песети.
— Не візьму. Та й навіщо? Який мені по

житок з двох песет?
— І це правда. Тільки ж ти знаєш, я даю 

те, що можу для тебе викроїти.
— Знаю, Філо, знаю.

— Ти вже замовила собі те вбрання, про 
яке я тобі казав, Лауріто?

— Так, Пабло, вже й забрала. Пальто 
мені дуже до лиця, ось побачиш — я тобі 
в ньому сподобаюсь.

Пабло Алонсо поблажливо всміхається: 
цей бугай торує шлях до кохання гаманцем.

— Не сумніваюсь... Знай, Лауріто, ти по
винна одягатися зі смаком. Навіть найврод- 
ливіша жінка має бути ще й добре вбрана.

— Безперечно, любий.
— Тільки ти не ображайся. Однак мені 

здасться, що ви, дівчата, надто недбало 
вдягаєтеся. Віднині нарікай на себе, якщо 
ти не будеш елегантна.

— Тепер, Пабло, я приділятиму більше 
уваги своїй зовнішності. Я все робитиму, 
щоб ми були щасливі. Я тебе кохатиму до
віку.

Пабло величним жестом дозволяє себе 
кохати.

— О, мені так хочеться бути найвродли- 
вішою дівчиною Мадріда, щоб ти кохав 
тільки мене! Коли б ти знав, як я тебе рев
ную!

Жінка — продавець каштанів — розмов
ляє із знайомою сеньйоритою. У сеньйорити 
пом’яті щоки, а повіки червоні, як у хворої.

— От холоднеча, скажіть!
— Так, а надто вночі. У мене ще серед 

дня все задубіло, як у горобця.
Сеньйорита раз у раз поглядає на кашта

ни: вона ще не вечеряла. Може, купити на 
оту — останню — песету?..

— До побачення, сеньйоро Леокадіє.
— На все добре, сеньйорито Ельвіро, на 

добраніч.
Жінка, прямуючи тротуаром до площі 

Алонсо Мартінеса, зникає в натовпі.

Біля вікна кав’ярні, що на розі бульвару, 
розмовляють два молодики: одному років за 
двадцять, другому — тридцять з гаком. 
Старший має вигляд члена жюрі літератур
ного конкурсу, молодший скидається скоріш 
на романіста.

— Я подав на розгляд вашого жюрі, — 
каже молодший, — роман під назвою «Те-
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реса де Сепеда», в якому порушую деякі 
досі ще не висвітлені питання вічної про
блеми...

— Гаразд, гаразд. Тільки ви його розве
ли трохи водою.

— Аж ніяк. Я його переробляв кілька ра
зів, і вже чого-чого, а води в моєму романі 
немає.

— Ви так вважаєте?
— Я в  цьому впевнений. Звичайно, я не 

знаю якості творів, поданих моїми колега
ми, проте, в усякому разі, сподіваюсь, що 
здоровий глузд...

— Гаразд. Жюрі розглядає подані на 
конкурс твори з усією серйозністю...

— Я в  цьому й не сумнівався. І коли на
віть мене забракують, то це теж не страшно 
за тієї умови, якщо інший, премійований 
твір буде бездоганний. Мене тільки бенте
жить те, що...

Сеньйорита Ельвіра, проходячи мимо, 
усміхнулась обом. За звичкою.

Брат і сестра зніяковіло мовчать.
— Ти носиш сорочку... — починає Філо.
— Так, ясно як день, що я ношу сороч

ку, — уриває її Мартін. — Хто ж ходить по 
вулиці без сорочки?

— Та я не про те: ти носиш сорочку з по
значкою П. А.?

— Я ношу сорочку з позначками, які ме
ні подобаються!

— Пробач... Я не хотіла... Мені тебе 
жаль...

Мартін щойно скрутив цигарку з тютюну 
дона Роберто.

— Вибачаю, вибачаю, Філо. Скажи, наві
що оці люб’язності й сентименти? Пробач! 
Жаль! Я ладен заплакати від співчуття до 
себе самого.

Філо раптом розсердилася.
— Цить, базіка! Ти ж сам...
— Гаразд, сестро, годі про це. Скажи 

краще, чи не приходив сюди Пако? Він мав 
принести мені один пакунок.

— Ні, сюди він не приходив, його бачила 
Петріта на вулиці Гойї, і він їй сказав, що 
об одинадцятій годині чекатиме на тебе в 
барі на розі вулиці Нарваеса.

— А котра зараз година?
— Не знаю; певно, вже за десяту.
— А де це Роберто?
— Сьогодні він прийде зовсім пізно: пра

цює в пекарні. Повернеться не раніше, як о- 
пів на дванадцяту.

Брат і сестра якусь хвилю мовчать, ко
жен думає про своє. І раптом водночас 
сповнюються ніжністю одне до одного. Фі
ло, дивлячйсь у вічі Мартінові, тихо питає:

— Ти пам’ятаєш, що завтра мені минає 
тридцять чотири роки?



— Завтра?
— Виходить, ти забув?
— Так, забув. Навіщо брехати? І добре, 

що ти нагадала мені про це: я хочу зробити 
тобі подарунок.

— Не будь дурнем, Мартіне. Хіба ти за
раз можеш зробити мені подарунок?

— Можу — якусь дрібничку, щось таке 
тобі на згадку...

Сестра кладе руки братові на коліна.
— Нічого цього мені не треба. Але якщо 

зможеш, то напиши мені вірша, як ти робив 
це колись. Пам’ятаєш?

— Так.
Філо переводить зажурений погляд на 

стіл.
— Минулого року мене не привітав ні ти, 

ні Роберто. Обидва... забули.
Голосок у Філо ніжний, жалібний і ллє

ться тихо, як розтоплений віск: так природ
но не змогла б висловити докору навіть 
якась славнозвісна актриса.

— Тоді я проплакала цілу ніч...
Мартін цілує сестру.
— Ну годі, годі: можна подумати, що 

тобі завтра мине чотирнадцять років.
— Я вже стара, правда? Поглянь, скіль

ки в мене зморщок на обличчі. Тепер зали
шається тільки старіти, чекаючи, поки ви
ростуть діти, а потім можна і вмерти. Як 
мама, наша бідолашна мама...

Дон Роберто сидить у конторці пекарні, 
він саме старанно промокає у прибутково- 
видатковій книзі запис про останню опера
цію дня. Потім згортає книгу і рве кілька 
чернеток поточних розрахунків.

А на вулиці дитина співає про вузенькі 
штанці та про донн, що задивляються на 
цигана.

— До побачення, сеньйоре Рамоне, до 
завтра.

— Щасти вам, Гонсалесе. Вітайте дружи
ну. Нехай здійсняться усі її бажання і вза
галі я зичу всім вам доброго здоров’я.

— Дякую, сеньйоре Рамоне, бажаю й вам 
усього найкращого.

Брат і сестра розмовляють на маленькій 
кухоньці. Вугілля в плиті погасло: Філо за
палила газову плитку.

— У нас в ці години через сусідів зовсім 
немає тяги.

На газі вариться каструля пісного супу. 
На столі десяток горошин чекають того ча
су, коли їх кинуть на сковорідку.

— Роберто дуже любить смажений горох.
— Теж мені гурман!
— Годі вже тобі. Чи він тобі зробив щось 

погане? Скажи, Мартіне, чому ти лютишся,

коли я згадую про чоловіка? Ти до нього 
ставишся з упередженням.

— Воронь боже! Ніякого упередження — 
це він ставиться до мене з упередженням. А 
я тільки захищаюсь. Знаю: у нас різні вда
чі, але я його перший ніколи не зачіпаю.

Мартін схожий на ритора-філософа, чи 
на професора.

— йому байдуже, шо робиться-довкола. 
Є на шиї ярмо — то й добре. А я не та
кий: мені не байдуже. Я знаю, що є добро і 
є зло. Є багато справ, які треба вирішити. 
А зла треба уникати.

— Гаразд, не виступай з промовами!
— Я кажу правду. І виступаю за те, щоб 

справедливо вирішувати справи в суспіль
стві.

Світло електричної лампочки затремтіло, 
на якусь мить яскраво спалахнуло й погас
ло. Тепер було видно, як кволе синювате 
газове полум’я спокійно лиже денце ка
струлі.

— От тобі й маєш!
— Кілька вечорів іще можна було терпі

ти, а сьогодні напруга зовсім низька.
— Сьогодні напруга така, як і вчора, та

кою вона буде завжди. А якщо компанія й 
підвищить напругу, то тільки для того, щоб 
витягати ще більше грошей. Скільки ти за
раз платиш за світло?

— Чотирнадцять-вісімнадцять песет що
місяця.

— А тоді плататимеш двадцять або два
дцять п’ять, а в хаті буде так само темно.

— Що ж нам робити?
— Ви, жінки, думаєте, що все уладнає

ться само по собі, як вам того хочеться? А 
воно виходить зовсім не так.

Філо мовчить, Мартін читає в її очах три
вогу й безпорадність. Проти тьмяного газо
вого світла, що робить усі речі довкола роз
пливчастими, невиразними, Мартін схожий 
на ясновидця.

Селестіно саме був у підсобці, коли по
гасло світло.

— Отже, тепер я второпав, що до чого! 
Негідники, здирники! Так і дивляться, щоб 
поживитися твоїм коштом. А дідька лисого!

Негідники і здирники — це його відвіду
вачі.

Селестіно йде навпомацки і звалює піра
міду ящиків з пляшками з-під лимонаду. 
Пляшки, падаючи на кахляну підлогу, здій
мають пекельний передзвін.

— Щоб їм там усім очі повилазили, на 
тій електростанції!

— Що сталося? — стурбовано питає 
хтось.

— Нічого! Б’ю те, що мені належить!
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Донья Вісітасьйон вважає, що однією з 
найдійовіших форм поліпшення становища 
робітничого класу має стати збір коштів за 
допомогою лотерей, які міг би влаштовува
ти клуб сеньйор.

— Робітники, — міркує вона, — теж по
винні їсти, хоч, правда, серед них багато 
більшовиків, які зовсім не заслуговують на 
такий привілей.

Донья Вісітасьйон — жаліслива душа: 
вона проти того, щоб повільно убивати ро
бітників голодом.

З ’являється світло. Спершу червоніє во
лосок — він нагадує капіляр, в якому пуль
сує кров; і враз кухню заливає яскраве, слі
пуче сяйво. Світло таке сильне, що пакунки, 
чашки, тарілки у миснику видаються наба
гато більшими і зовсім новими.

— Усе в тебе таке шикарне, Філо. Сяє 
чистотою...

— Ой, помовчав би вже!
Мартін обводить повним цікавості погля

дом кухню, ніби бачить її вперше. Потім 
підводиться і бере капелюх. Недокурок він 
погасив під краном, а потім дуже обережно 
опустив у бляшанку для сміття.

— Ну що ж, Філо, велике тобі спасибі за 
все, я вже піду.

— До побачення, братику, а дякувати не
має за що; мені б ще хотілося дати тобі 
щось на дорогу... Ось це яйце я приберегла 
для себе, бо лікар сказав мені з’їдати по 
двоє яєць щодня...

— Безперечно, тобі їх треба їсти!
— Візьми його собі і не хвилюйся за 

мене. Тобі бракує того ж, чого й мені.
— Воно так, але ж...
— Яка лиха година настала, правда, 

Мартіне?
— Так, Філо, дуже лиха! Та раніше чи 

пізніше все влаштується.
— Ти в це віриш?
— Анітрохи в цьому не сумніваюсь. У 

нашому житті є все: щастя й недоля, ра
дість і горе, відпливи й припливи. Тож і ця 
лиха година не може тривати вічно.

Мартін простує до дверей і вже іншим го
лосом питає:

— До речі... А де Петріта?
— Ти й далі до неї залицяєшся?
— Ні, сестрице, я тільки хотів їй сказати 

«до побачення».
— Дай їй спокій. Вона зовсім забігалась 

з дітьми, а зараз присипляє двох малюків, 
які бояться залишатись самі в ліжку.

Філо, посміхаючись, каже:
— Я іноді теж боюсь, мене найбільше ля

кає думка, шо коли-небудь я вмру сама, без 
нікого, наглою смертю...

Спускаючись сходами, Мартін побачив

свого шуряка, який їхав угору ліфтом. Дон 
Роберто читав газету. Мартін охоче б зупи
нив ліфт, щоб шуряк трохи повисів.

Лауріта і Пабло сидять одне проти одно
го; між ними стоїть ваза з трьома малень
кими трояндами.

— Тобі подобається тут?
— Дуже.
Підходить офіціант. Це вишукано зодяг

нений кучерявий брюнет з манерами джен
тльмена. Лауріта намагається на нього не 
дивитись: у Лауріти своєрідне поняття про 
кохання та вірність.

— Сеньйориті — бульйону, тушкованої 
камбали і курча а ля Вільєрой. Мені — теж 
бульйону і вареного окуня з олією і оцтом.

— Ти більше нічого не їстимеш, Пабло?
— Ні, дівчинко, не хочу.
Звертаючись знов до офіціанта, Пабло

додає:
— Півпляшки сотерну і бургундського. 

Все.
Лауріта, просунувши руку під стіл, гла

дить коліно Пабло.
— Тобі погано, любий?
— Та ні. Щось після вечері мене трохи 

занудило, а зараз все минулось. Аби тільки 
напад не повторився.

Пабло і Лауріта, дивлячись одне одному 
в вічі, беруться за руки через стіл. Вазу во
ни відсунули трохи вбік. У закутку сидять 
ше двійко; вони дивляться на Пабло та йо
го подругу; тільки ці за руки не беруться.

— Кого це знов підчепив Пабло?
— Не знаю, здається, якась служниця. А 

тобі вона подобається?
— Гм, непогана...
— Тоді біжи до неї, якщо подобається: 

не думаю, щоб тобі надто довго довелося 
з нею вовтузитись.

— Ти знову своєї?
— Хто знову своєї, то це ти. Забирайся 

геть від мене, шелихвосте, дай мені спокій, 
я просто не хочу з тобою сваритись: мене 
зараз огорнув ліричний настрій.

її приятель запалює сигарету.
— Вислухай-но мене, Марі. Ми прийшли 

сюди, бо вирішили, що сьогодні вже ніку
ди не підемо.

— Ти страшний зухвалець. Залиш мене 
одну, прошу тебе. Я знаю, тобі хотілося б 
бути зараз з якоюсь іншою... Та в мене ще 
є такі, що дивляться мені у вічі.

—г Говори тихше, не давай приводу для 
того, щоб про нас плескали язиками.

Сеньйорита Ельвіра кладе роман на ніч
ний столик і гасить світло. «Таємниці Па
рижа» лежать у темряві біля склянки з во
дою; тут же жужмом валяються кілька но



шених панчіх та червона французька по
мада.

«Воно, може, донья Роса й каже правду. 
Мабуть, було б краще повернутися до по
переднього коханця, бо так далі жити не
сила. Щоправда, він вітрогон, та хіба те
пер знайдеш постійного клієнта? Та й ви
бір такий, що не дуже розженешся».

Тепер сеньйорита Ельвіра поводиться 
трохи розважливіше, але ця розважливість 
їй майже нічого не дає. Вона витратила ба
гато часу, набираючись життєвого досвіду, 
а коли набралась, вже було запізно: вицві
ли очі, почорніли й повипадали зуби, на
дірвалось здоров’я. Зараз вона просто про
ганяє од себе думку, що треба лягати в 
лікарню, — мовляв, це не так нагально і 
можна зарятуватись пілюлями, — проте за 
кілька років чи не найзаповітнішою її 
мрією стане шпитальне ліжко під батареєю 
центрального опалення.

Циганча перелічує проти ліхтаря жмень
ку дрібняків. Сьогодні йому пофортунило: 
співаючи від першої години пополудні до 
одинадцятої ночі, воно назбирало один ду- 
ро шістдесят сентімо. За один дуро дрібни
ми монетами йому дадуть п’ять песет п’ят
десят сентімо у будь-якому барі: в барах 
завжди сутужно з дрібними грішми. Ци
ганча завше, коли може платити, вечеряє в 
корчмі, що на вулиці, рівнобіжній Пресья- 
дос; щоб туди дістатись, треба спуститись 
узвозом Ангелів. Тарілка квасолі, скибка 
хліба і кетяг бананів коштуватимуть йому 
три песети двадцять сентімо.

Циганча сідає до столу, кличе офіціанта, 
одразу віддає тому три песети двадцять 
сентімо й чекає, поки принесуть замовлене.

По вечері воно йде на вулицю Ечегарай, 
співає далі, аж до другої години ночі, а 
потім, примостившись на буфері останньо
го трамвая, зникає. Циганчаті, як ми вже, 
здається, казали, немає, мабуть, ще й шес
ти літ.

На розі вулиці Нарваеса є бар, де майже 
щовечора Пако зустрічається з Мартіном. 
Цей невеликий бар стоїть на правому боці 
вулиці, якраз там, де вона підіймається 
вгору, неподалік од гаража жандармерії. 
Його хазяїн Селестіно Ортіс командував 
підрозділом в армії Сіпріано Мера під час 
громадянської війни. Це цибатий, худий, зі 
зрослими бровами, подзьобаний віспою чо
лов’яга. На правій руці він носить грубого 
залізного персня з коштовним каменем, на 
якому кольоровою глазур’ю намальовано 
портрет Льва Толстого. Цього персня він 
замовляв собі в майстерні на вулиці Ко- 
лех’яти. У нього вставні щелепи; коли вони 
йому набридають, він виймає їх і кладе на

стойку. Селестіно Ортіс уже багато років
дбайливо зберігає заяложений, пошарпаний
примірник «Аврори» Ніцше, яка стала його
настільною книгою, його катехізисом. Він
її читає як біблію і завжди знаходить у ній
відповіді на всі свої запитання.

— «Аврора», — читає він.—«Роздуми про
занепад моралі». Який чудовий заголовок!'  і

На суперобкладинці портрет автора в 
овалі, його ім’я, прізвище, титул. Ціна кни
ги — чотири реали. Внизу стоїть: «Видавці 
Ф. Семпере і К°. Валенсія, вул. Пало- 
мар, 10. Філіал: Мадрід, вул. Ольмо, 4. Пе
реклад на іспанську мову Педро Гонсалеса 
Бланко». На внутрішній обкладинці кра
сується фірмовий знак видавців: бюст сень
йорити під фрігійським ковпаком, взятий у 
лавровий вінок, над яким стоїть девіз — 
«Мистецтво і свобода!»

Селестіно знає напам’ять цілі розділи 
книжки. Коли до бару входять жандарми 
з гаража, Селестіно Ортіс ховає її під 
стойку.

«Вони, як і я, сини народу,— мовить він 
у думці, — та краше не класти їм пальця 
в рота!»

Як і парафіяльні священики, Селестіно 
дотримується тієї думки, що Ніцше — це 
щось надто небезпечне.

Обслуговуючи жандармів, він завше чи
тає їм напам’ять цілі абзаци й ніколи не 
каже, звідки вони.

— «Жалість — засіб проти самогубства, 
почуття, яке несе нам задоволення й гаран
тує в незначних дозах тріумф переваги».
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Жандарми сміються.
— Послухай, Селестіно, ти ніколи не 

вчився на попа?
— Ніколи! «Щастя, — провадить він да

лі, — дає нам повітря, світло...»
Жандарми регочуть:
— І питна вода.
— І центральне опалення.
Селестіно обурюється й презирливо кидає 

у відповідь:
— Яка ви темнота!
Серед них є один кмітливий галісієць; з 

ним Селестіно приятелює оддавна. Проте 
вони завжди звертаються один до одного 
на ви.

— Скажіть, будь ласка, хазяїне: ви і 
справді читаєте все оте напам’ять?

— Так, Гарсіє, і ще жодного разу не 
збився.

— Ну й голова ж у вас!

Щоб краще закутатись, сеньйора Леока- 
дія висуває з-під хустини одну руку.

— Не скажете, котра година, сеньйоре?
Сеньйор розстібає пальто й дивиться на

грубого, як цибулина, срібного годинника.
— Зараз видзвонить одинадцяту.
Об одинадцятій по неї приходить її кри

вий з війни син, що працює обліковцем на 
будівництві одного нового міністерства. 
Син дуже опікується своєю матір’ю: він до
помагає їй зібрати все причандалля і, на
вантажившись ним, веде її під руку додо
му. Вони підіймаються вулицею Коварру- 
біас і завертають на вулицю Нікасіо Гальє- 
го. Якщо залишились непродані кілька каш
танів, вони їх з’їдають, а як не зосталось 
жодного, заходять до першої-ліпшої кав’яр
ні й випивають по чашці гарячої кави з 
молоком. На ніч стара ставить біля ліжка 
свою нерозлучну супутницю — бляшанку з 
жаринками, і це своєрідне вогнище, жеврі
ючи, зігріває їй душу аж до ранку.

Мартін Марко заходить до бару, тільки 
коли відти забираються жандарми.

До нього підходить Селестіно.
— Пако ще не прийшов, — мовить він.— 

Був тут удень і сказав мені, щоб ви на ньо
го зачекали, якщо його не буде рівно об 
одинадцятій.

Мартін Марко робить жест чимсь невдо- 
воленого ясновельможного пана:

— Гаразд, зачекаю.
— Щось замовите?
— Тільки кави.
Ортіс наливає кави в кавник, кидає туди 

трохи сахарину, бере на тацю разом з чаш
кою, блюдцем та ложечкою і виходить з-за 
стойки. Ставить усе це на стіл і прова

дить далі. Очі його якось дивно поблиску
ють, і видно, що він насилу стримує себе.

— Ви вже одержали гроші?
Мартін дивиться на Ортіса, ніби побачив 

перед собою якусь дивну істоту.
— Ні, не одержав. Я ж вам казав, що 

одержую платню п’ятого й двадцятого що
місяця.

Селестіно чухає потилицю.
— Бачите...
— Ви знов за своє!
— Річ у тому, що... враховуючи оцю 

порцію, ви вже завинили мені аж двадцять 
дві песети.

— Двадцять дві песети? Тільки й того? 
Я вам їх віддам. Здається, я з вами завжди 
розплачувався до останнього сентімо, як 
тільки одержував гроші.

— Так, я це знаю.
— Чого ж ви тоді од мене хочете?
Мартін трохи насупивсь, мовить поваж

ним тоном:
— Видно, хтось пускає плітки, хоче нас 

посварити, а тим часом є багато такого, 
що єднає нас духовно.

— Далебі, так! Пробачте, я не хотів вас 
цим турбувати, а спитав тільки тому, що 
сьогодні приходили за податком. Хотів до
вести до вашого відома...

Мартін підводить рвучко голову, гордо, 
презирливо втуплюється очима в Селесті- 
нове підборіддя і, тільки на якусь мить по
м’якшивши голос, питає:

— Що то у вас таке на підборідді?
— Ет, нічого особливого, просто виско

чив прищ.
Мартін знову насуплює брови і вже суво

рим голосом питає:
— То ви хочете, щоб я сплатив за вас 

податок?
— Чоловіче, я цього й на думці не мав!
— Ви сказали щось дуже подібне до цьо

го, друже мій. Адже ми досить детально 
розглянули з вами питання економічного 
розподілу й податкового режиму.

Селестіно погоджується зі своїм учите
лем, але похмуро докидає:

— Однак самими тільки міркуваннями я 
податку не виплачу.

— І це вас турбує, фарисею з фарисеїв?
Мартін прикро дивиться на Селестіно, і

губи його кривить презирливо-співчутлива 
усмішка.

— ї це називається, ви читаєте Ніцше? 
Дуже мало чого ви з нього второпали. Ви 
нікчемний дрібний буржуа!

— Мартіне!
в— Так, буржуа! — ричить, як лев, Мар

тін. — А тепер волайте пробі, зовіть сюди 
своїх друзів — жандармів!

— Жандарми мені не друзі!
— Тоді побийте менеь якщо маєте таке
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бажання — мені однаковісінько! І знайте: 
у мене немає грошей! Ані сентімо! Але це 
не ганьба!

Мартін встає з-за столу і кроком пере
можця йде до виходу. І вже з порога каже:

— І не рюмсайте, чесний комерсанте. Як 
тільки я матиму ці чотири дуро з гаком, я 
їх одразу ж принесу, щоб ви сплатили отой 
свій податок і заспокоїлися. Тільки ж де 
ваша совість? Оця порція кави не лізе мені 
в пельку, щоб ви нею самі захлинулися! За
беріть її, продасте комусь іншому!

Селестіно страшенно збентежився й не 
знає, на яку ступити. Він з великою охо
тою розбив би сифон Мартінові на голові, 
але його спиняє цитата з Ніцше: «Піддати
ся сліпому гнівові — значить, наблизитися 
до тваринного стану». Він забирає книгу з 
сулій під шинквасом і ховає її глибоко в 
шухляду. Бувають дні, коли доля повертає
ться до нього спиною, тоді навіть Ніцше не 
годен йому чимось зарадити.

Пабло замовив таксі.
— Ще рано кудись зашиватися. Якщо 

маєш бажання, ходімо в кіно, щоб згаяти 
час.

— Як скажеш, Пабло. Я піду хоч і до 
сатани, тільки б ти був поряд зі мною.

Повернувся розсильний. Після війни май
же всі вони ходять без кашкетів.

— Таксі приїхало, сеньйоре.
— Дякую. Отже, їдемо, дівчинко?
Пабло допоміг Лауріті надягти пальто.

В машині Лауріта каже:
— От здирники! Глянеш на лічильника, 

коли їхатимемо повз ліхтар: вже наклада
ло шість песет.

Наближаючись до рогу вулиці О’Донел- 
ла, Мартін здибався з Пако.

І поки той вітається з ним, він собі ду
має:

«Правду казав Байрон: «Якщо в тебе на
родиться син, то зроби з нього прозаїка, 
адвоката або пірата».

Пако кладе руку Мартінові на плече.
— Ти, бачу, чимсь дуже схвильований. 

Чом не зачекав на мене?
Мартін у цю мить схожий на сновиду або 

божевільного.
— Ще трохи, і я б його вбив! От уже 

свиня!
— Хто?
— Хазяїн бару.
— Селестіно? Він дуже нещасна люди

на! Що він тобі такого зробив?
— Нагадав мені про борг. Адже він доб

ре знає, що коли я маю гроші, то плачу 
без нагадування.

— Думаєш, йому б ті гроші не придали
ся, якби ти їх віддав?

— Так, придалися б, щоб сплатити пода
ток. Усі проти мене — і ти теж! — Похню
пившись, Мартін тихо додає: — Сьогодні 
мене витурили ще з одної кав’ярні.

— Били?
— Та ні, не били, але явно мали такий 

намір. А потім пустили так. Мені' вже не
сила так жити, Пако!

— Годі, заспокойся, розкис зовсім. Ку
ди ти йдеш?

— Спати.
— Щось краще зараз годі й придумати. 

Завтра побачимось?
— Як хочеш. Залиш мені цидулку в Фі- 

ло — я там неодмінно буду.
— Домовились.
— І візьмеш книжку, яку ти хотів. До 

речі, приніс мені грошенят?
— Ні, просто не зміг дістати. Спробую 

завтра: може, їх взагалі не вдасться ді
стати.

Сеньйорита Ельвіра перевертається в 
ліжку з боку на бік: їй недобре. До того ж, 
нагадує про себе голодний шлунок. Всі 
знають, як їй доводиться заробляти собі на 
злиденну вечерю. Щоб забути про голод, 
Ельвіра згадує своє дитинство й ганебне 
життя у Вільялоні; але ці спомини боляче 
крають їй серце. Тоді, щоб прогнати їх, 
сеньйорита Ельвіра починає проказувати 
«Вірую». Молитиметься, поки й засне. Та 
бувають ночі, коли од споминів годі одпека- 
тись. Вони вперто штурмують її спокій, і 
вона терпляче повторює «Вірую» сто п’ят
десят, а то, може, й двісті разів поспіль.

Мартін перебуває ночі в апартаментах 
свого приятеля Пабло Алонсо, на тахті, яку 
для нього поставлено в гардеробній. Він 
має ключ од вхідних дверей. За таку гос
тинність він повинен виконувати тільки три 
вимоги хазяїна: ніколи не просити й сенті
мо, нікого не приводити в квартиру, щеза
ти не пізніш як о дев’ятій тридцять ранку, 
а ночувати приходити тільки після одина
дцятої ночі. Хвороба не передбачалася.

Покинувши вранці Алонсову оселю, Мар
тін йшов або на пошту, або в Національ
ний банк, де було тепло і де можна було 
писати вірші на звороті бланків для теле
грам чи авізо поточних рахунків.

Інколи Алонсо дає йому поносити якого- 
небудь піджака, що їх у нього не менше 
десятка, і тоді Мартін Марко насмілюється 
по обіді поткнутись і до холу розкішного 
готелю «Палас». Він не прагне розкошів—
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просто йому цікаво побувати в різних си
туаціях.

«Досвід ніколи не завадить»,— міркує 
він.

Дон Леонсіо Маестре сів на свого дере
в’яного, оббитого бляхою чемодана й заку
рив цигарку. Він був щасливий, як ніколи, 
і в душі наспівував арію про серце красу
ні, що схильне до зради, придумуючи до 
неї свої слова. Дон Леонсіо Маестре замо-. 
лоду брав перші призи за такі імпровізації 
на квіткових виставках, які влаштовувалися 
на маленькому острові Менорка — його 
батьківщині.

Слова, що їх підбирав дон Леонсіо, мали 
вихваляти сеньйориту Ельвіру й виказувати 
його повагу до неї. Він сидів і розставляв 
у першому куплеті наголоси. Було вже три 
варіанти першого рядка.

Перший варіант: Ой, красуне Ельвіріто!
Другий варіант: Ой, красуне Ельвіріто!
Третій варіант: Ой,.красуне Ельвіріто!
Жодного не назвеш довершеним, це 

правда, але, безперечно, найкращим вида
вався йому перший варіант: у ньому при
наймні наголоси розташовувалися майже 
так, як у рядку «Серце красуні схильне до 
зради».

Заплющивши очі, дон Леонсіо ані на 
мить не переставав думати про сеньйори
ту Ельвіру.

«Бідолашна моя! Вона так хотіла кури
ти! Я певен, що ти, Леонсіо, отією короб
кою сигарет догодив їй більше, аніж коли б 
був підніс букет запашних троянд».

Дон Леонсіо так високо витав у своїх лю
бовних мріях, що зовсім не відчував холод
ної бляхи чемодана, від якої задерев’яні
ли його сідниці.

Сеньйор Суарес зупинив таксі біля па
радних дверей свого будинку, поправив 
пенсне і вскочив у ліфт. Сеньйор Суарес 
жив разом зі старенькою матір’ю, і вони 
так гарно ладнали, що ввечері, перед тим 
як лягти спати, мати заходила до його кім
нати, щоб поправити йому ковдру й побла
гословити його на ніч, як це вона робила, 
коли він був іще маленький.

— Ти, бува, не хворий, синочку?
— Ні, мамусю, я цілком здоровий.
— Тоді до завтра, коли на те господня 

ласка. Добре укрийся, щоб не застудитись. 
Отак. На добраніч.

— Дякую, мамусю. На добраніч. Поцілуй ■ 
мене.

— Не забудь, синочку, помолитися пе
ред сном.

— Ні, мамусю, не забуду. Як завжди, я 
прошепочу, всі молитви.

Сеньйорові Суаресу вже за п’ятдесят, йо
го матері на двадцять чи й усі двадцять 
п’ять літ більше.

Сеньйор Суарес вийшов з ліфта на тре
тьому поверсі, перед дверима з літерою 
«С», дістав з кишені ключика й відімкнув 
двері. Він мав приїхати поміняти краватку, 
гарненько зачесатись, покропити себе оде
колоном і, відбувшись яким-небудь виба
ченням, шмигонути назад у таксі.

— Мамусю! — гукнув він ще з порога.
Голос сеньйора Суареса, коли він кликав

з передпокою свою матінку, якоюсь мірою 
нагадував йодль 1'

— Мамусю!
Ніхто не озивався. В передпокої горіло 

світло.
— Мамусю! Мамо!
Сеньйор Суарес стривожився.
— Мамусю! Мамо! — «Святий боже! — 

подумав він. — Чи, бува, не сталося що з 
нею?» — Це я прийшов! Мамусю!

Сеньйора Суареса щось штовхало вперед, 
і він побіг коридором. Це, либонь, була ці
кавість.

— Мамусю!
Він уже був узявсь за ручку дверей, та 

раптом позадкував, а потім бігцем подався 
назад. З порога знову покликав:

— Мамусю! Мамо!
І враз серце йому гучно закалатало-заби- 

лося в грудях. Вискочивши з квартири і 
перестрибуючи через дві сходини, Суарес 
помчав униз.

— Відвезіть мене на Каррера де Сан- 
Херонімо, що навпроти конгресу.

І за хвилю таксі довезло його на Карре
ра де Сан-Херонімо, шо навпроти кон
гресу.

Коли Маурісіо Сеговія набридло дивити
ся й слухати, як донья Роса збиткується 
над своїми офіціантами, він устав і пішов 
геть з кав’ярні.

— Не знаю, хто більша негідь: чи ця 
брудна, понура свиня чи всі ці затуркані 
дурні. Зібрались би коли-небудь та добряче 
віддухопелили її в темному кутку!

Маурісіо Сеговія — чоловік добродушний, 
як і всі рудоволосі, але не терпить кривди. 
На його думку, найкраще було б, якби офі
ціанти відлупцювали донью Росу за te, що 
вона погано з ними обходиться. Так при
наймні вони були б квити, і можна було б 
починати новий рахунок.

«Все залежить від удачі, — міркує він.— 
Є люди, в яких вона м’яка, як губка, а є й

Спів, для якого характерні різкі переходи від грудного 
голосу до фальцету.



такі, в кого вона тверда, мов кремінь: уда
риш — іскри сиплються»,

Дон Ібрагім де Остоласа-і-Бофарулл ма
ло не розбив лобом дзеркала, відтак підвів 
голову, погладив бороду й голосно почав: 

— Сеньйори академіки! Мені б не хоті
лося більш відволікати вашу увагу і т. д. 
і т. ін.

«Так, виходить непогано... Голова арти
стично відкидається назад, прибираючи гор
довитої постави. Треба тільки слідкувати 
за цими клятими манжетами, щоб вони над
то не вистромлювались з-під рукавів, а то 
вилазять, як літаки з ангарів».

Дон Ібрагім роздмухав люльку й став 
повагом походжати туди-сюди по кімнаті. 
Потім спинився, поклав одну руку на спин
ку крісла, а другу високо підніс догори, 
тримаючи в ній люльку, як ото статуї три
мають згортки, й виголошував далі:

— Хіба можна дозволити, як того хоче 
сеньйор Клементе де Дієго, щоб фактор 
давності надавав право беззаконного при
власнення? Ні в якому разі. Впадає в око 
безгрунтовність такого аргументу, сеньйо
ри академіки. Даруйте мені мою настійли
вість, а також те, що я покликатимусь на 
матінку-логіку: без неї годі й кроку ступи
ти. («Тут неодмінно буде шепіт схвален
ня»). Хіба ж то не ясна річ, шановний се
нате, що для того, аби чимось користувати
ся, треба спершу його мати? По ваших 
очах, шановні сеньйори академіки, я бачу,

що й ви думаєте так само. («Ясна річ, яс
на річ», — притакує публіка). Отож, щоб 
чимось користуватися, треба його спершу 
мати; перетворивши це речення в пасивне, 
ми можемо іще раз констатувати, що ніщо 
не може бути використаним, якщо воно 
відсутнє.

Дон Ібрагім ступнув крок уперед, до тор
шера, вишуканим жестом погладив вилоги 
фрака, схвально оцінив своє відображення 
в дзеркалі й задоволено всміхнувся.

— Отже, сеньйори академіки, щоб чи
мось користуватися, треба його мати, од
нак, аби щось мати, треба його придбати. 
Байдуже як, головне, — і я це вже ска
зав, — треба придбати, бо цілком очевид
но, що абсолютно нічого не можна мати, 
попередньо його не придбавши. («Тут ме
не, мабуть, переб’ють оплесками. Треба бу
ти готовим»).

Голос дона Ібрагіма лунав урочисто, як 
звук фагота. По той бік тонкої, як шкіра 
барабана, перегородки чоловік, що саме по
вернувся з роботи, питав дружину:

—  Чи сідало вже дівчатко на горще
чок?

Дону Ібрагіму стало холодно, ? він щіль
ніше закутався в кашне.

Власник друкарні дон Маріо де ла Вега, 
пахкаючи гаванською сигарою, йде з бака
лавром вулицею.

— Знаєте, що я надумав? — раптом каже 
він. — Ось послухайте! Можете завтра не 
приходити до мене на бесіду, виходьте зра^ 
зу на роботу. Мені подобається вирішувати 
справи саме отак, на вулиці.

Бакалавр спершу трохи розгубився. Він 
мало не відказав, що, може, було б кра
ще, якби йому дозволили стати до роботи 
днів за два, бо, мовляв, йому потрібен цей 
час, аби залагодити деякі свої дрібні спра
ви, але тут же схаменувся, подумавши, що 
йому можуть відмовити. Тому-то він тільки 
радісно вигукнув:

— Справді? Щиро вам вдячний! Я буду 
старатися, прикладати все своє вміння.

— Ви тільки самі од цього виграєте, — 
відказав на те дон Маріо де ла Вега і, 
всміхнувшись, додав: — Отже, справу вирі
шено. А тепер, щоб відзначити цю подію, 
я, з вашого дозволу, запрошую вас повече
ряти зі мною.

Бакалаврові аж в очах потемніло.
— Навіть не знаю, як мені вам...
Власник друкарні не дав йому докінчити.
— Облиште... Звісно, якщо тільки у вас 

немає інших планів на цей вечір. Я б не 
хотів набиватися...

— Що ви! Пробачте, ви зовсім не наби
ваєтесь, навпаки, це я вам завдав зайвого
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клопоту... У мене немає ніяких планів, і в 
гості теж мені нема до кого йти.

Потім, посміливішавши, бакалавр доки
нув:

— Сьогоднішній вечір у мене вільний, і 
я весь до ваших послуг.

В таверні дон Маріо зробився цілком від
вертим і почав розводитись про те, що він 
любить добре обходитися зі своїми підлег
лими й, мовляв, намагається робити все 
так, щоб його підлеглі були задоволені, щоб 
його підлеглі процвітали, щоб його підлеглі 
бачили в ньому рідного батька та щоб його 
підлеглі понад усе любили друкарську 
справу.

— Без співробітництва між хазяїном і 
підлеглими діло не процвітатиме. А як ді
ло процвітає, то добре всім: і хазяїнові, й 
підлеглим. Прошу на хвилиночку вибачен
ня: я маю зателефонувати в одне місце — 
дати доручення.

Отож із патякання свого нового патрона 
бакалавр безпомилково визначив, що йому 
відведено роль підлеглого. А десь посереди
ні розкішної вечері дон Маріо заявив ба
калаврові:

— Спочатку ви одержуватимете шістна
дцять песет; але про контракт по найму — 
ані слова. Зрозуміло?

— Авжеж, сеньйоре.

Сеньйор Суарес вийшов з таксі навпроти 
конгресу й вулицею Прадо подався до ка
в’ярні, де на нього чекали. Щоб ніхто не 
помітив, як він поспішає на побачення, 
сеньйор Суарес визнав за краще не під’їж 
джати аж до самих дверей кав’ярні.

— Знаєш, друже, у мене якесь погане пе
редчуття. Вдома, мабуть, сталося нещастя: 
я погукав мамусю, та вона не озивалася.

В кав’ярні голос його став іще пискляві
шим і грайливішим, ніж будь-коли досі, й 
скидався на голос одної з повій-офіціанток 
із бару.

— Отаке вигадав! Просто вона спала й 
не почула твого голосу.

— Хм! Ти так гадаєш?
— Безперечно. Зі старими іноді таке бу

ває.
його приятель — схожий на сутенера бо

родань. Він носить зелену краватку, чере
вики ясно-червоного кольору й смугасті 
шкарпетки. Звуть його Хосе Хіменес Фіге- 
рас. Дарма, що тверда наїжена борода й 
погляд мавра надають йому імпозантноги 
вигляду — його охрещено нечемним прізви
ськом «Пепіто-Зануда». . •;

— Який ти красень, Пепе! — мовив 
сеньйор Суарес і почервонів.

— Замовкни, тварюко, тебе ж почують!
— Що ж усе-таки сталося з мамусею?
— Ти врешті замовкнеш чи ні?

60

Сеньйор Хіменес Фігерас, він же Пепіто- 
Зануда, люто подивився на сеньйора Суа
реса, якого ще прозивали Фотографом.

— Слухай, дурню, ми прийшли сюди роз
важитись, і я не збираюсь слухати тереве
нів про твою мамусю!

— Не буду, Пепе. Не сердься.

Дон Леонсіо Маестре усе гаразд обмір
кував. По-перше,, він дійшов висновку, що 
сеньйорита Ельвіра — не якась там шльон- 
дра — де видно з її поведінки. Ця вродли
ва дівчина мусить бути з гарної сім’ї; ма
буть, посварилася з батьками й пішла з 
дому. І добре зробила! Так їм і треба! Ба
гато батьків вважають, що повинні пиль
нувати своїх дітей до самої смерті! Отак 
і Ельвірині старі зробили її життя нестерп
ним, і вона, не витримавши такої муки, 
втекла з дому. Сердешна! Зрештою, вона 
знайшла вихід! Чуже життя — таємниця, 
але звички, поведінка — дзеркало людської 
душі.

«Хіба ж можна навіть подумати, шо Ель
віра — повія? Ніколи!»

Дон Леонсіо Маестре навіть трохи розгні
вався на себе. Він вирішив після вечері пі
ти знову до кав’ярні доньї Роси й подиви
тися, чи не повернулася на своє місце сень
йорита Ельвіра.

«Ці засмучені, нещасні дівчата, що їх 
батьки довго водили за руку, полюбляють 
відвідувати кав’ярні, де грає музика».

Дон Леонсіо Маестре похапцем повече
ряв, почистив щіткою костюм, знову надяг 
пальто й капелюха і подався до кав’ярні 
доньї Роси. Принаймні мав намір туди по
датися.

Маурісіо Сеговія вечеряє в кав’ярні зі 
своїм братом Ерменехільдо, який приїхав 
до Мадріда розвідати, чи призначать його 
секретарем філіалу однієї фірми в їхньому 
місті.

— Як ся маєш?
— Що тобі сказати, брате... Сподіваюся, 

що все буде гаразд.
— Ти вже що-небудь довідався?
— Так, сьогодні вдень я був у Хосе Ма

рії, який працює в приватному секретаріаті 
дона Росендо, і він мені сказав, що той під
тримує мою кандидатуру. Побачимо, на що 
здатні сильні світу цього. А ти як думаєш— 
призначать мене чи ні?

— Чому ж? Я вважаю, що інакше й бути 
не може!

— Не знаю, брате. Іноді мені здається, 
що все йде гаразд. Але часом боюсь, щоб 
мені не дали носаком під зад. Найгірше — 
перебувати в невіданні, не знати, яка карта 
випаде,



— Не занепадай духом, усіх нас господь 
сотворив людьми. Але, крім усього, не за
бувай, що печені голуби не падають з неба. 
Треба ворушитися й самому.

— Хто-хто, а я це добре знаю.
Обидва брати якийсь час їдять мовчки.

Кожен думає про своє.
— А знаєш, німцям таки дадуть бобу.
— Уже дали: хіба не видно, що то за 

«успішні оборонні бої».

Дон Ібрагім де Остоласа-і-Бофарулл по
правив кашне, знов поклав руку на спинку 
крісла й провадив далі:

— Отже, сеньйори академіки, я, що маю 
честь виступати перед вами, вважаю, що до
кази мого колеги непідходящі. («Слово «не
підходящі», мабуть, звучатиме надто про
сто, вульгарно. Треба підшукати якесь ін
ше»). Маючи перед собою юридичне понят
тя, яке нас цікавить, і попередні логічні вис
новки, а саме: щоб чимось користуватися, 
треба його мати, а щоб його мати, треба 
придбати,— ми можемо заявити: щоб скори
статися правом,— хоч хай яке воно є,— його 
теж треба мати.

Дон Ібрагім робить паузу.
— А права не можна мати, шановні 

сеньйори академіки, якщо його завчасно не 
дістати. Гадаю, що мої аргументи не потре
бують додаткового обгрунтування, чи то 
пак пояснення. (Голоси: «Ні! Ні!») Отже, 
щоб скористатися з якогось права, треба 
його мати, бо, ясна річ, не можна користува
тись тим, чого немає. («Атож! Атож!») Хіба 
можна стверджувати категорично, що існує 
спосіб придбання за допомогою юридичного 
права, як цього хоче професор, сеньйор де 
Дієго, коли такого права немає? З таким 
самим успіхом можна стверджувати, що ми 
користуємось тим, чого в нас немає, або ж 
що ми маємо те, чого ще не придбали. 
(Схвальні вигуки в залі).

Як залунають схвальні вигуки, треба 
буде зробити коротку паузу, схилити голо
ву й недбало дивитися на скатертину та 
склянку з водою.

— Я не вважаю за потрібне пояснювати 
вам, сеньйори академіки, що користуватися 
річчю можна й не маючи на те права. Ко
ристування річчю без права в ролі незакон
ного її власника, чи то пак загарбника,— 
можна розцінювати як наявність факту, але 
зовсім не права. (Чудово!)

Дон Ібрагім посміхнувся, прибравши пе
реможного вигляду, й кілька секунд стояв 
отак, гордо й бездумно споглядаючи себе в 
дзеркало. Весь його вигляд свідчив про те, 
що душа його повнилася щастям. Хай на 
нього не звертають уваги, хай затискують. 
Чого від них іще сподіватись! Якби все і

всім завше було добре, для чого ж тоді, 
власне, історія?

«Історія врешті справедлива до всіх. 
Чи ж варто псувати собі нерви, що цей мер
зенний світ не визнає генія, якщо через сто 
років усі ми будемо прахом?»

Нараз оглушливий, різкий дзвінок урвав 
філософські роздуми дона Ібрагіма,. Яке на
хабство! Дзвонять, як на пожежу! Ці люди 
втратили усякий сором!

Дружина дона Ібрагіма, що сиділа біля 
жаровні й плела панчохи, поки її чоловік 
складав промову, встала й пішла відчиняти 
двері. Дон Ібрагім уважно наслухав.

Дзвонив сусід.
— Ваш чоловік дома?
— Так, сеньйоре, він саме готується до 

промови.
— Він зможе мене прийняти?
— Ну, звичайно! — одказала дружина.— 

Ібрагіме, це сусід, що над нами! — гукну
ла вона.

— Нехай заходить, — відповів дон Ібра- 
гім, — нехай заходить. Не тримай так дов
го чоловіка за дверима!

Дон Леонсіо Маестре був білий як стіна.
— Що вас, сусіде, привело до моєї скром

ної оселі?
— Вона мертва! — пробелькотав дон Ле

онсіо Маестре.
— Що?
— Вона мертва, сеньйоре: я торкнувся її 

чола, а воно холодне як лід.
Дружина дона Ібрагіма витріщила очі.
— Хто вона?
— Сусідка за стіною.
— Сусідка за стіною?
— Так.
— Донья Марго?
— Так.
— Мати отого дурня? — спитав дон Ібра- 

гім.
— Так,— відповів дон Леонсіо.
— Зовсім мертва?
— Так, доне Ібрагіме, зовсім мертва. За

душена волохатим рушником.
— Який жах!
— Спокійно! — мовив дон Ібрагім і, захо

дивши по кімнаті, почав давати накази:
— Хеновево, зателефонуй до поліції!
— А який набрати номер?
— Звідки ж я знаю? Подивись у довідни

ку! А ви, друже Маестре, озбройтесь пали
цею, яку я бачив у вас в коридорі, станьте 
внизу на сходах і нікого не пускайте ні сю
ди, ні туди. А я піду тим часом по лікаря.

— Лікар удома? — незвичайно спокійно 
питає дон Ібрагім, коли йому відчиняє служ
ниця.

— Так, сеньйоре, зараз покличу.
За хвилю вийшов лікар. Дон Ібрагім не
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Знав, з чого почати, і той, привітно усміх
нувшись, спитав:

— Ну, як там почувається сусідова дити
на? Вже сама сідає на горщечок?

По вечері дон Маріо де ла Вега запросив 
бакалавра Елоя Рубіо Антофагасту до ка
в’ярні випити вина. Обидва вже були добре 
напідпитку.

— Закурите?
— Щиро вам дякую, сеньйоре.
— А тепер скажіть, друже, ви задово

лені?
Елой Рубіо Антофагаста скромно усміх

нувся.
— Еге ж, сеньйоре, задоволений. Я ду

же задоволений, бо знайшов роботу,— до
дав він.

— Ще й повечеряли.
— Так, сеньйоре, ще й повечеряв.

Сеньйор Суарес курить сигарету, якою 
його пригостив Пепе-Зануда.

— Райський запах! Ніяк не нанюхаюсь! 
Від неї пахне твоїми улюбленими парфу
мами.

Сеньйор Суарес заглядає в вічі своєму 
приятелеві.

— Випиймо кілька чарок! Я не хочу їсти: 
коли я з тобою, у мене пропадає апетит.

—' Гаразд, ходімо.
Фотограф і Зануда, взявшись за руки, 

йдуть вулицею Прадо, прямуючи до уз
возу, де є кілька більярдних з пивницями. 
Дехто з перехожих з цікавістю дивляться на 
них.

— Зайдімо на хвилинку до більярдної, 
подивимось, як грають. Хочеш?

— Ні, не хочу. У мене й досі спина болить 
од київ.

— Тварюки! Є ж іще такі люди на світі! 
А ти тоді здорово налякався, еге ж, Зану- 
донько?

Пепе-Зануда розсердився.
— Називай Занудою свою матір!
— Пробач, Пепе. Слухай, купи мені квіт

ку. Скажімо, червону камелію...
Пепе-Зануда посміхнувся й купив сеньйо

рові Суаресу червону камелію.
— Почепи її на вилозі.
— Де хочеш, тан і почеплю.

Переконавшись, що сеньйора мертва і вже 
зовсім захолола, лікар зайнявся бідолашним 
доном Леонсіо Маестре, який лежав майже, 
непритомний у нервовому нападі.

— Сеньйоре лікарю! Допоможіть йому, а 
то ще й він помре! — каже переляканим го
лосом донья Хеновева Куадрадо. де Осто- 
ласа.

— Не бійтеся, сеньйоро, нічого серйозно
го: просто він перехвилювався, і в нього не 
витримали нерви.

Дон Леонсіо безсило лежав у кріслі, за
котивши під лоба очі, і з рота йому текла 
піна. Дон Ібрагїм тим часом давав настано
ви мешканцям будинку.

— Спокій, насамперед цілковитий спокій. 
Нехай кожен голова родини сумлінно сте
жить за своїм мешканням. Послужімо спра
ві правосуддя самовідданою підтримкою й 
тісним співробітництвом у міру наших мож
ливостей.

— Так, сеньйоре, ваша правда. В такі 
критичні хвилини найкраще, коли командує 
хтось один, а решта слухаються.

Кожен мешканець будинку, в якому було 
вчинено здочин, сказав щось по суті, як ли- 
чить справжньому іспанцеві.

— А цьому дайте чашку чаю з липового 
цвіту,— мовив лікар.

Дон Маріо і бакалавр Елой виходять із 
кав’ярні.

— Отже, друже мій, завтра зробимо пер
ший удар по м’ячу! Так чи ні?

— Так, сеньйоре. Ви будете задоволені 
моєю роботою.

— Хотілося б. Завтра, починаючи з де
в’ятої години, ви матимете змогу довести 
мені свою сумлінність. Куди ви зараз ідете?

— Додому. Куди ж мені ще йти? Піду 
спати. Ви теж лягаєте рано?

— Усе життя. Я дотримуюсь точного ре
жиму.

Елоя Рубіо Антофагасту знову взяла за
здрість.

— Якщо не матимете мене за настиру, 
сеньйоре Вего, то я вас проведу, а потім 
уже піду додому.

— Коли ваша ласка, друже Елою, буду 
вам дуже вдячний! Ви мене хочете прове
сти, бо, мабуть, сподіваєтесь, що дорогою 
вам перепаде ще якась цигарка?

— Ні, зовсім не тому, сеньйоре Вего, по
вірте мені.

— Гаразд, не прикидайтесь, усі ми були 
колись відвертими, а тепер стали фарисе
ями!

Хоч вечір був холодніший, ніж звичайно, 
дон Маріо і його новий коректор-стажист 
ішли пішки, піднявши коміри пальт.

Незабаром дон Маріо і Елой Рубіо Анто
фагаста побачили попереду юрбу людей, що 
зібралася на розі проти будинку. На дверях 
стояло двоє жандармів.

— Що тут таке?
Якась жінка обернулася до них.
.— Не знаю, кажуть, зарізали двох під

старкуватих сеньйор...
. — Ого!
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г— Не перебільшуйте, сеньйоро,— урвав 
її якийсь чоловік.— Не двох, а тільки одну.

— І це, на вашу думку, мало?
— Ні, сеньйоро, на мою думку, й це за

надто багато. Але було б гірше, якби їх бу
ло справді дві.

До юрби підійшов якийсь молодик.
— Що тут скоїлося?
— Вбивство,— озивається інша жінка.— 

На волохатому рушникові повісили молоду 
дівчину. Кажуть, вона була артистка.

Двоє братів, Маурісіо та ЕрменехІЛьдо, 
вийшли прогулятися на свіжому повітрі.

— Знаєш, що я надумав? Сьогодні чудо
вий вечір, давай розважимося. Якщо спра
ву вирішать на твою користь, то ми це від
значимо наперед, а якщо ні, то дідько з нею: 
розвеселимо душу, нехай ченці тужать! Ось 
побачиш, тобі аж шия заболить повертати 
голову! Ти побачиш таке, що ну! Ти вже 
зробий усе, що залежало від тебе, отож те
пер зосталось тільки чекати, що зроблять 
інші.

Ерменехільдо замислився.
— Так, видно, твоя правда. Коли отак ці

лий день крутиш мозком на самоті, то тіль
ки псуєш собі нерви. Веди мене туди, де, на 
твою думку, можна добре провести час: ти 
краще знаєш Мадрід.

— Як ти дивишся на те, щоб хлиснути 
чогось такого, для чого роблять чарки?

І Маурісіо Сеговія та його брат Ермене
хільдо стали заходити у всі бари підряд на 
вулиці Ечегарай. Маурісіо замовляв, а Ер
менехільдо платив.

— Вважаймо, що ми відзначаємо моє при
значення,— сказав він.— Тому плачу я.

— Гаразд, тільки якщо в тебе не виста
чить грошей на дорогу додому, то сповісти 
своїх заздалегідь, щоб тобі вислали.

В одному з барів на вулиці Фернандеса-і- 
Гонсалеса Ерменехільдо штовхнув ліктем 
Маурісіо:

— Поглянь, як набрались он ті двоє.
Маурісіо повернув голову в той бік, куди

показував брат.
— Ой-ой-ой! І один із них — син бідолаш

ної Маргарита Готьє, яку сьогодні замордо
вано. Дивись, він ще й червону камелію по
чепив на вилогу! Звідси, брате, не один ви
ходить на чотирьох.

— Ми нічого не могли зробити, щоб від
вернути нещастя, сеньйоре комісаре,— від
повідає дон Ібрагім на запитання комісара 
поліції.-^- Кожен сидить, замкнувшись у сво
їм помешканні, і ніхто, звичайно, не помітив 
нічого підозрілого.

Сусід із першого поверху Фернандо Ка-

Суела, прокурор трибуналу, втупив очі в під
логу й зауважив про себе, що він помічав 
дещо підозріле й раніше.

А комісар далі допитує дона Ібрагіма:
— Кажіть ясніше й по порядку. Відпові

дайте тільки на мої запитання. У небіжки 
були діти?

— Так, сеньйоре комісаре, у неї є син-
одинець. ' ‘
. — Де він?

— Ох, сеньйоре комісаре, всім відомо,.що 
це чоловік з поганими звичками.
. — Він бабій?

— Зовсім ні, сеньйоре комісаре.
— Мабуть, грає на гроші?
— Також ні, це вже я напевне знаю, 

що ні.
Комісар подивився на дона Ібрагіма,
— Алкоголік?
— Ні, ні, я б цього не сказав.
Комісарові набридла ця словесна гра.
— Що ж ви врешті називаєте поганими 

звичками? Колекціонування поштових ма
рок?

Дон Ібрагім образився.,
— Ні, сеньйоре комісаре, поганими звич

ками я називаю багато чого, наприклад, пе
дерастію.

— Ага, так би й сказали! Гм! Гаразд, 
сеньйори, я щиро вдячний вам усім! А за
раз розійдіться, будьте ласкаві, по своїх 
квартирах. Якщо мені хтось буде потрібен, я 
викличу його.

Сусіди слухняно розходяться по своїх до
мівках. Дон Фернандо Касуела повернувся 
до своєї квартири на перший поверх і ба
чить, що його дружина гірко ридає.

— Убий і’ мене, Фернандо! Тільки щоб 
наш синок ніколи ні про що не довідався.

— Е ні, жінко. Як же я можу тебе вбити, 
коли в будинку зараз перебуває комісар по
ліції? Лягай спати. Для нас було б краще, 
якби вбивцею доньї Марго виявився твій 
коханець.

На розі біля будинку, де скоєно злочин, 
зібралось уже кілька сот чоловік. Юрбу роз
важає циганча років шести — воно наспівує 
пісеньки, припліскуючи долонями й притан
цьовуючи. Циганча гарненьке, але замурза- 
не й занехаяне, як порося з давно нечище
ного сажа.

Поший мені, кравчику,
Ще штани вузенькі,
Щоб на мене задивлялись 
Донни молоденькі.

Коли виносили донью Марго, щоб відвез
ти її до моргу на розтин, хлоп’я замовчало 
й стояло непорушно, аж поки машина не 
щезла з очей.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

По обіді дон Пабло заходить до тихої ка
в’ярні на вулиці Сан-Бернардо зіграти в 
шахи з доном Франсіско Роблесом-і-Лопес- 
Патоном. Десь о п’ятій — пів на шосту він 
вийде на пошуки доньї Пури, щоб трохи про
гулятися з нею на свіжім повітрі, промочи
ти горло в кав’ярні доньї Роси й напослід- 
ку випити свою чашечку какао, яке, він пе
вен, тут безсоромно розбавляють водою.

За сусіднім столом, біля вікна, четверо 
чоловіків грають у доміно: дон Роке, дон 
Еміліо Родрігес Ронда, дон Тесіфонте Ове- 
херо і сеньйор Рамон. У дона Франсіско 
Роблеса-і-Лопес-Патона, лікаря, є дочка Ам- 
паро, котра вийшла заміж за дона Еміліо 
Родрігеса Ронду, теж лікаря. Дон Роке — 
чоловік доньї Вісі, сестри доньї Роси; дон 
Роке Мойсес Васкес нічим не кращий од 
своєї зовиці. Третій, дон Тесіфонте Овехеро- 
і-Солана, капітан ветеринарної служби,— 
здоровий, але дещо обмежений провінціал. 
Він носить перстень із смарагдом. Четвер
тий, сеньйор Рамон — власник досить вели
кої пекарні неподалік од кав’ярні доньї Ро
си. Ці шестеро друзів — тихі люди, пово
дяться чемно, не кричать, не сперечаються, 
часом перемовляються зі знайомими відві
дувачами, що сидять за сусідніми столами, 
відриваючись від гри, в яку грають абияк.

Дон Франсіско щойно втратив слона.
— Кепська справа!
— Не така вже й кепська! Ось я жерт

вую коня.
— Ні, я цієї жертви не прийму!
Дон Франсіско повертає голову до свого 

зятя, який грає з ветеринаром.
— Як здоров’я дівчинки, Еміліо?
Дівчинка — це Ампаро.
— Вже краще, завтра ми дозволимо їй 

устати.
— О, я дуже радий за неї! Сьогодні вве

чері вас навідає мати.
— Чудово. Ви теж прийдете?
— Не знаю. Якщо зможу...
Тещу дона Еміліо звуть доньєю Соледад — 

Соледад Кастро де Роблес. Сеньйор Рамон 
замовк і пішов дублем п’ять. Дон Тесіфонте 
завжди з нього жартує.

— Кому щастить у грі...
— А вам, мій капітане, не щастить ні в 

тім, ні в тім — ви мене розумієте...
Дон Тесіфонте хмурніє, а друзі його смі

ються ще голосніше. Донові Тесіфонте 
справді-таки не щастить ні в коханні, ні в 
доміно. Цілий день він сидить самотою в 
хаті, читаючи книги з ветеринарії, і вихо
дить тільки надвечір зіграти в доміно.

Дон Пабло, який виграв партію у дона

Франсіско, задумався й зовсім забув про 
шахи.

— Слухай, Роке, учора твоя зовиця вста
ла на ліву ногу.

Дон Роке робить якийсь глузливо-презир
ливий жест, мовляв, і ви ще мені це розка
зуєте!

— Ет, вона завжди така, мабуть, і на 
світ вилупилася з лівої ноги. Мав уроди
тись чорт, так півень заспівав. Гадюка чор
норота! Якби вона не доглядала моїх дівча
ток, я б уже давно згладив її зі світу! Але 
зрештою терпець — нехай їй грець! І ніякий 
чортяка не вхопить її! Такі гладкі баби, як 
правило, живуть чортзна-скільки!

Дон Роке думає, що, вичікуючи й прово
дячи свою лінію, він зрештою доб’ється то
го, що кав’ярня належатиме його дочкам. 
Певна річ, дон Роке не такий уже дурний, 
щоб надто тішити себе рожевими надіями. 
Досі доводилося весь час стримувати себе. 
Та й за плечима вже, як-не-як, п’ятдесят ро
ків. І все ж дон Роке має надію, що колись 
і в його кози відросте хвіст.

Донья Матільда й донья Асунсьйон що
денно здибуються за вечерею в молочній на 
вулиці Фуенкарраль. Тут збираються под
руги хазяйки, доньї Рамони Брагадо, ста
рої й дуже дотепної жінки, що була артист
кою за часів генерала Прімо де Рівера і 
ще й досі вживає багато косметики. Донья 
Рамона, яка, — не без гучного скандалу,— 
дістала десять тисяч дуро за духівницею 
маркіза де Каса Пенья Сурана, що був се
натором і двічі заступником міністра фі
нансів і добре доїв державну скарбницю 
впродовж двадцяти років,— дійшла вельми 
розумного висновку і, замість розтринькати 
ці дармові гроші, купила молочну, що дава
ла досить сталі прибутки, бо її відвідувала 
дуже надійна клієнтура. Крім того, донья 
Рамона, яка не губилася в жодній ситуації, 
бралася за все, що обіцяло зиск. Вона вмі
ла робити гроші, як то кажуть, з нічого, а 
надто була зугарна продавати вроздріб і 
займатися звідництвом. Час від часу за за
вісою в підсобці молочної вона обіцяє зо
лоті гори тій чи іншій довірливій дівчині, 
яка, скажімо, хоче купити собі нову сумку, 
а потім запускає руку в натоптаний гама
нець якого-небудь багатого сеньйора, що, 
лінуючись, не хоче утруднювати себе шукан
ням коханки, а бере за гроші готовеньке. Є 
в світі люди, які однаково наживаються на 
щасті й на нещасті своїх ближніх.

Того вечора в молочній зібралася весела 
компанія.

— Будьте ласкаві, доньє Рамоно, прине
сіть кілька здобних булочок. Я заплачу, -
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— Чого це ви так розщедрилися, люба? 
Вам пощастило виграти в лотерею?

— Лотерея від лотереї різниться, доньє 
Рамоно! Хтось виграє гроші, а комусь випа
дає щастя. Я отримала листа від Пакіти з 
Більбао. Ви б послухали, що вона пише...

— Читайте! Читайте!
— Хай прочитає хтось із вас, бо я не ба

чу добре літер, зовсім сліпа стала— читай
те ось тут, унизу.

Донья Рамона, надівши окуляри, читає:
— «Дружина Хосе померла від недо

крів'я...» Царство їй небесне, доньє Асунсь
йон: від цієї хвороби вона б не змогла вилі
куватися!

— Далі! Читайте далі!
— «...і Хосе каже, що все майно зоста

лось йому. Тож якщо я згодна, він готовий 
зі мною одружитися хоч зараз». Слухайте, 
люба, та ви народилися в сорочці!

— Так, хвала господові. Яка я щаслива, 
що маю таку дочку!

— Це той, що вчить в інституті?
— Так, дон Хосе Марія де Самас, викла

дач психології, логіки й етики.
— Отже, люба, щасти вам! Ви добре вла

штували свою дочку!
— Так, непогано!
У доньї Матільди теж було чим похвали

тися: вона так само дістала добру звістку, 
щоправда, не таку певну, як донья Асунсь
йон від Пакіти, але, безперечно, теж непога
ну. її синові, Флорентіно дель Маре Ност- 
рум, пощастило підписати дуже вигідний 
контракт: він виступатиме в барселонському 
театрі оперети «Паралель» у виставі «Ме
лодії раси».

— Мене заспокоює те, що він працювати
ме в столиці провінції, бо в дрібних провін
ційних містах ще багато некультурних лю
дей, які артистів такого жанру іноді заки
дають камінням і чим тільки хочете. Якось 
у Хадраке їм довелось викликати жандар
мів, і якби ті вчасно не прибули, то бідним 
артистам було б непереливки. Єдине, що 
люблять оті дикі бездушні селюки,— це 
масні анекдоти, а в талантах вони тямлять, 
як баран в аптеці.

— Еге ж, еге ж, у такому великому місті, 
як Барселона, набагато краще, там більше 
цінують, більше поважають мистецтво. 
Що й говорити,— все-таки центр!

— Так, так, золотце! Коли він мені каже, 
що вирушає на гастролі в провінцію, мене 
бере такий страх! Бідолашний Флорентіно! 
Такий чулий, вразливий хлопчик і мусить 
виступати перед такою відсталою, забобон
ною публікою! Який жах!

— Так, далебі так. Але зрештою все йде 
гаразд.

— Авжеж. Якби тільки так складалось 
все його життя.

Лауріта і Пабло, як правило, ідуть пити 
каву до якогось розкішного бару на Голов
ному проспекті, куди не кожен наважиться 
навіть зазирнути. В барі з півдесятка столи
ків, на кожному серветки, а в центрі — ваза 
з квітами. Вхід до зали веде через майже 
безлюдний буфет, де одна-дві сеньйорити 
п’ють коньяк і чотири-п’ять безвусих юна
ків грають у кості на дрібняки, що їх вони 
випросили в батьків.

— Здоров, Пабло. Ти вже й не признаєш
ся? Ще б пак, закохався...

— Здорова була, Марі Тере. А де Аль
фонсо?

— Сидить удома, хлопчику. Цього сезону 
він став на диво зразковим татом.

Лауріта надула губки і, коли вони сіли, 
не взяла Пабло, як звичайно, за руки.

— Послухай, хто ця дівчина?
— Подруга.
Лауріта наїжилась.
— Така ж, як я тобі зараз?
— Ні, дівчино, не така, як ти зараз
— Чому ж ти кажеш, подруга?
— Гаразд, хай буде знайома.
— Еге ж. Отже, знайома... Слухай, Паб

ло.— 3 очей Лауріті закапали сльози.
— Що з тобою?
— Мені дуже прикро й боляче.
— Чому?
— Через оту жінку...
— Послухай, дитинко, заспокойся й не 

влаштовуй потопу!
Лауріта зітхнула.
— Добре! Ти мені ще, бачу, й вичитуєш.
— Ні, дівчинко, я тобі зовсім не вичитую. 

Мені тільки набридають оці сцени ревно
щів. Що ти від мене хочеш? Так я поводив
ся все своє життя.

— З усіма твоїми подругами однаково?
— Ні, Лауріто, з одними я кохався біль

ше, з іншими — менше...
— А зі мною?
— З тобою набагато довше, ніж з будь- 

якою іншою.
— Скажи, Пабло, ти мене ревнуєш?
— Ні.
— Ясно! Це тому, що ти мене не любиш! 

Ревнують тільки тоді, коли кохають палко, 
щиро, як я тебе.

Пабло подивився на Лауріту так, як див
ляться на якусь цікаву, небачену комаху. 
Лауріта затуркотіла, мов голубка:

— Слухай, Пабліто...
— Не зови мене Пабліто. Що ти хочеш?
— Ти донжуан!
— Нехай так, але годі тобі повторювати 

це слово. Мені його вже казала не одна.
Лауріта усміхнулась.
— Мені зовсім байдуже, що ти ловелас.

s (<йвсесшт
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Ти мені подобаєшся такий, як ти є. Але я 
ревную! Чуєш, ревную! Слухай, Пабло, 
якщо ти мене коли-небудь розлюбиш, то 
скажеш мені про не чи ні?

— Скажу.
— Якась тобі, може, й повірить, тільки 

не я! Усі ви брехуни й бабії!
Пабло Алонсо подумав про те, що йому 

нудно з Лаурітою. Дуже гарна, дуже при
надна, дуже ніжна, навіть дуже вірна, але 
надто вже одноманітна. У

У кав’ярні доньї Роси, як І в решті кав’я
рень, публіка, щь заходить випити кави, 
різниться од тієї, яка заходить щось Із’їсти. 
Переважна більшість відвідувачів, цілком 
зрозуміло- завсідники — вони сідають на 
ті ж самі, стільці, п’ють із тих самих йашок 
ту ж саму содову чи каву, платять завше 
однаково, терплять ті самі зухвалі сентен
ції хазяйки. Одному богові відомо, чо
му відвідувачі, які заходять о третій 
годині • Днй, не мають нічого спільно
го з тими, що з’являються десь після 
сьомої вечора, їх об’єднує хіба тільки та 
невиразна, захована десь глибоко в серці 
думка, що вони — стара гвардія кав’ярні. 
Ті, ЩО приходять пити каву, для тих, хто 
тут полуднує і навпаки,— ніби не варті ува
ги предмети, які треба терпіти, і тільки. 
Саме так! Дві категорії відвідувачів не
сумісні, неуявні як органічне ціле, і коли 
хтось із тих, хто приходить йа каву, запіз
ниться зникнути, ті, хто з’являється пообі
дати, дивляться на нього достоту такими 
лихими очима, як дивляться на них люби
телі кави, коли ті заходять до кав’ярні тро
хи раніше. У добре організованій кав’ярні, 
дечим схожій на республіку Платона, треба

передбачити відступ щонайменше у чверть 
години, щоб перші й другі відвідувачі не 
зустрічалися ні в самій кав’ярні, ні навіть 
в обертових дверях.

Після сніданку в кав’ярні доньї Роси, 
крім самої хазяйки та обслуги, є ще єдиний 
знайомий усім відвідувач. Це сеньйорита 
Ельвіра, яка фактично вважається тут жи
вою меблею.

— Як ся маєш, Ельвіріто? Добре відпо* 
чила? Спала спокійно?

— Так, доньє Росо, а ви?
— Погано, дочко, погано. Промучилася 

цілісіньку ніч. Я смачно повечеряла й, ма
буть, з’їла щось таке, що розладнало шлу
нок.

— А зараз уже легше?
— Так, здається, легше, але мені ще й 

досі ломить тіло, болить увесь низ живота, 
і я вся якась побита.

— Знаю, знаю! Бігавка страшенно висна
жує.

— І не кажи! Якщо мені сьогодні не 
покращає, викличу лікаря. В такому стані 
я не можу працювати, а роботи хтозйа- 
скільки. Сама знаєш, що б тут було без 
мене...

— Атож, атож.
Паділья, продавець курива, намагається 

переконати якогось сеньйора в тому* що всі 
дешеві коротенькі цигарки, які він продає, 
не зроблені з недокурків.

— Повірте мені, сеньйоре, тютюн із недо
курків дуже легко впізнати: скільки його 
не мий, все одно зостається якийсь свій 
присмак. Крім того, від тютюну з недокур
ків тхне аміаком на цілий кілометр, надто 
й принюхуватись не треба. Не буду вам при
сягатись, що ці цигарки з тютюну вищого 
гатунку, скажімо, з «Хенера», бо не звик 
брехати своїм клієнтам, — скажу вам щиро: 
вони з тютюну другого сорту — «Кварте
рон», але без потерті й стовбурців. Може* 
вони вам видадуться неакуратними на ви
гляд, але в нас немає машини, І мй всё ро
бимо руками. Вони тугенькі, помацайте їх, 
якщо бажаєте.

Побігуна Альфонсіто настановляє сень
йор, що спинив автомобіль біля дверей 
кав’ярні.

— Я Садаю, в тебе є кебета в голові, толі 
слухай уважно. Ти підіймаєшся на четвер
тий поверх, дзвониш у дванадцяту квартиру 
й чекаєш. Коли тобі відчинить двері оЦя 
висока білява сеньйорита,— ось її ф ото,~  
ти їй скажеш: «Наполеон Бонапарт»,— за
пам’ятай ці слова, як отченаш! Якщо вона 
відповість: «Загинув під Ватерлоо», ти від
даси їй мого лйста. Запам’ятав?

— Авжеж, сеньйоре.
Гаразд. Головне, не забудь «Наполеон 

Бонапарт» і того, що вона має тобі відпо-
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вісти. Сеньйорита прочитає листа й скаже 
тобі, о котрій годині: о першій* о сьомій* 
о шостій, чи ще там коли. Добре затям це 
й щодуху мчи назад до мене. Второпав?

— Так, сеньйоре.
— А тепер іди. Зробиш усе як слід, діста

неш один дуро.
— Гаразд, сеньйоре. А скажіть: якщо 

мені відчинить двері хтось інший — нё сень
йорита?

— Боже мій! А ти таки маєш рацію! Як̂  
що тобі відчинить хтось інший, нічого не 
бійся, не кидайся навтьоки,— скажеш, що 
помилився; або краще спитаєш: «Тут меїШ 
кає сеньйор Перес?» Тобі скажуть, що ні, 
ти майнеш геть та й по всьому. Зрозумій?

Консорсіо Лопесові зателефонувала Ма- 
рухіта Ранеро, його колишня наречена, 
мати двох близнюків.

— Що ти робиш у Мадріді?
— Та привезла чоловіка на операцію.
Це було дуже до речі. В Лопеса було

якраз дуже сутужно з грішми, він жгів тіль
ки на свої заробітки, проте сам дзвійок 
застукав його зненацька.

— Ну, як хлопці?
— Ого! Вони вже справжні парубки. 

Цього року кінчають школу. Треба відда
вати до інституту.

— Як швидко минає час!
— Атож.
— Послухай, любий,— мовила Марухіта 

тремтячим голосом.
— Слухаю.
— Ти не хочеш зі мною побачитись?
— Але ж...
— Гай-гай! Думаєш, що я вже зовсім 

старою стала.
— Ні, що ти, я не про те. Річ у тому* що 

зараз...
— Та ні, не зараз. Увечері, колй впо

раєшся з усіма своїми справами. Мій чоло
вік живе в санаторії, а я влаштувалася в 
пансіоні.

— У якому?
— В «Ла Кольяденсе» — на вулиці Маг- 

далени. Приходь.
— А як же я туди ввійду?
— Через двері, звичайно; Я тобі вже за

мовила кімнату. Запам’ятай: номер три.
— Стривай, а як я знайду тебе?
— Сиди й нікуди не рипайся, дурнику! 

Я прий/,у до тебе сама.
Лопес повісив трубку й, рвучко повернув

шись, звалив ліктем кілька пляшок. Що 
тут зчинилося!

Петріта, наймичка Філо, прийшла до Се- 
лестіно Ортіса зарядити сифон.

— Знаєш* Петріто, брат твоєї сеньйори 
зовсім знахабнів.

— Дайте йому спокій, сеньйоре Селесті- 
но! Він, бідолаха, вже й так терпить усі 
муки Каїна. Він вам щось заборгував?

— Так* серденько* аж двадцяті дві пе
сети.

Петріта увійшла в підсобну. , 4
— Я заряджу сифон* засвітіть світло.
— Ти ж знаєш, де вимикач. Засвіти сама.
— Засвітіть ви, бо іноді мене б’є стру

мом.
Коли Селестіно Ортіс зайшов у підсоб

ну, щоб увімкнути світло, дорогу йому за
ступила Петріта;

— Скажіть мені, чи варта я двадцяти 
двох песет?

Селестіно Ортіс зразу не зрозумів її запи
тання.

— Що таке?
— Я питаю, чи варта я двадцяти двох 

песет.

X

— Ти варта цілої нашої імперії!
— І двадцяти двох песет?

Підсобна бару Селестіно Ортіса перетво
рилася на земний рай, де ангел-дівчина 
здійняла цілу бурю пристрастей.
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— Це вам за каву, яку випив сеньйор 
Мартін.

— Чому ти віддалась мені за Мартінів 
борг?

— Бо я кохаю його, як нікого в світі, 
і к о ж н о ї  скажу, що він мій наречений но
мер один.

Петріта з розчервонілими щічками і про
менистими очима була з біса гарна в цю 
хвилину.

— І він відповідає тобі взаємністю?
— А я його до себе й не підпускаю.

О п’ятій годині завсідники кав’ярні на 
вулиці Сан-Бернардо розходяться і десь о- 
пів на шосту, а то й раніше, кожен уже 
живе своїм власним життям. Дон Пабло і 
дон Роке сидять сиднем удома; дон Фран- 
сіско з зятем приймають хворих,  ̂ дон Тесі- 
фонте гризе ветеринарію, а сеньйор Рамон 
дивиться, як підіймають жалюзі в його 
пекарні — золотому джерелі. У кав’ярні, за 
столом у кутку, зосталось двоє чоловіків; 
вони сидять мовчки, попахкуючи сигарета
ми. Одного з них звуть Вентура Агуадо, він 
колишній студент факультету права — ви
вчивсь на нотаря.

— Дай мені ще сигарету.
— Прошу.
Мартін Марко прикурює.
— її звуть Пурітою, вона чарівна моло

дичка, ніжна, як дитя, і граційна, як прин
цеса. А яке в неї життя!

Пура Бартоломе в цей час полуднує з 
багатим лахмітником у таверні на вулиці 
Кучільєрос. Мартін пригадує, що вона йому 
сказала на прощання:

— Бувай здоров, Мартіне. Я майже що
вечора в пансіоні, і ти можеш викликати 
мене по телефону. Сьогодні не дзвони. 
В мене буде один приятель.

— Гаразд.
— Отже, до побачення. Поцілуй мене.
— Отут?
— Так, дурню. Кому яке діло? Люди по

думають, що ми чоловік і жінка.
Мартін Марко посмоктав сигарету і, ве

личним жестом вийнявши її з рота, глибоко 
затягся. Потім сумно зітхнув.

— Вентуро, позич мені два дуро, бо я 
сьогодні ще не обідав.

— Слухай, чоловіче, так далі жити не 
можна!

— Це я й сам добре знаю!
— Ти й досі не знайшов підходящої ро

боти?
— Нічого путнього; за дві статті в пресі 

Руху пропонують двісті песет мінус дев’ять 
відсотків відрахунків.

— І ти ще роздумуєш? На тим часом 
п’ять дуро. Що ти купиш за два?
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— Щиро тобі дякую, а зараз дозволь 
почастувати тебе за твої ж гроші.

Мартін покликав офіціанта.
— Дві кави без цукру.
— Три песети.
— Прошу.
Офіціант вийняв із кишені жменю дріб

няків і відрахував йому решту.
Мартін Марко і Вентура Агуадо — давні 

друзі, вони вчилися разом на факультеті 
права ще до громадянської війни.

— Підемо вже?
— Ходім. Тут нам однаково нічого ро

бити.
— Щиро кажучи, мені скрізь нема чого 

робити. Куди ти йдеш?
— Не знаю, мабуть, трохи прогуляюсь 

поблизу, щоб згаяти час.
Мартін Марко всміхнувся.
— Зачекай, я вип’ю соди. Кажуть, со

да — найкращий засіб проти захворювань 
шлунка.

П’ятдесятитрьохрічний Хуліан Суарес 
Соброн, на прізвисько Фотограф, родом з 
Вегадео, провінція Ов’єдо, і сорокашести- 
річний Хосе Хіменес Фігерас, він же Пепі- 
то-Зануда, родом з Пуерто де Санта-Ма- 
рія, провінція Кадіс, сидять у підземеллі 
головного управління жандармерії й чека
ють, коли їх відведуть до тюрми.

— От би зараз по чашечці кави, Пепе.
— І потрійну порцію коньяку. Попроси, 

може, дадуть.
Сеньйор Суарес страшенно хвилюється, 

а Пепе-Зануда й знаку не дає, він, певно, 
давно вже звик до таких ситуацій.

— Слухай, Пепе, чого нас тут тримають?
— А хіба я знаю. Ти, бува, не кинув на

призволяще яке-небудь чесне дівча, встру
гавши їй дещо на пам’ять?

— Я заздрю тобі, Пепе, за твоє само
владання!

— Це саме те, хлопче, від чого залежа
тиме наша свобода.

— Так, ти маєш рацію. Найгірше те,
що я не можу попередити мамусю. Ой, 
лишенько!.. w

— Ти знов своєї?
— Пробач, Пепіто, не буду.
Друзів затримали учора ввечері в барі 

на вулиці Вентури де ла Вега. Жандарми 
ввійшли в бар, пильно повели довкола очи
ма й одразу знайшли тих, що були їм по
трібні. У них просто собачий нюх!

— Ходіть за нами, коли ваша ласка.
— Ой, лишенько! За що ви мене заби

раєте? Я чесний чоловік, нікого не зачіпаю, 
і з  паперами у мене все гаразд.

— От і добре. Усе це ви розкажете в 
жандармерії. Відчепіть з вилоги квітку.



— Але чому я маю йти за вами? Адже 
я нічого поганого не зробив...

— Прошу вас не кричати!
З кишені жандарма звисали сріблясті 

браслети наручників.
Пепе-Зануда встав і мовив до Суареса:
— Ходімо з цими сеньйорами, Хуліане, 

там усе з’ясується.
В жандармському управлінні не вважали 

за потрібне допитувати їх: про них усе зна
ли. У заготовленому протоколі поставили 
дату, вписали туди три-чотири слова, ал° 
їм нічого читати не дали.

— За що нас затримали?
— А ви хіба не знаєте?
— Ні, я нічого не знаю... А що я пови

нен знати?
— Це вже вам скажуть.
— А скажіть, я можу попередити когось, 

що мене заарештовано?
— Завтра.
— Справа в тому, що моя мати вже ста

ренька. Бідолашна дуже хвилюватиметься.
— Мати, кажете?
— Так, їй уже сімдесят шість років.
— На жаль, зараз нічим не можу вам 

допомогти. Треба зачекати до завтра.
У камері, де їх замкнули,— величезній 

квадратній кімнаті з низькою стелею, яку 
тьмяно освітлювала закрита дротяною сіт
кою лампочка на п’ятнадцять ват,— спочат
ку нічого не було видно'. Потім, за якусь 
хвилину, коли очі звикли до півтемряви, 
Суарес і Пепе-Зануда розгледіли кілька 
знайомих облич кишенькових злодіїв та 
п’яничок. У камері стояв їдкий сморід, од 
якого з незвички закрутило в носі.

— От би зараз бодай ковточок кави!— 
зітхнув Фотограф.

— Ти сьогодні прийшов зовсім рано, чо
ловіче. Розкажи, де був, що бачив.

— Де й завжди: пив каву з друзями.
Донья Вісі цілує чоловіка в лисину.
— Якби ти знав, яка я рада, коли ти по

вертаєшся додому так рано!
— Та вже, звісно, не до гуль. Ех, ста

рість — не радість!
Донья Вісі всміхнулася. Бідолашна донья 

Вісі завжди всміхається.
— А знаєш, хто до нас прийде сьогодні 

ввечері?
— Якась плетуха?
Донья Вісі ніколи не гнівається.
— Ні, моя подруга Монсерра.
— Ото ще знайшла собі подругу!
■— Вона жінка непогана.
— Знов патякатимете про попа з Біль- 

бао?
— Замовкни й не богохульствуй, єрети

ку! Не знаєш — не говори!

— Так, так...
Дон Роке щодень переконується, що його 

дружина дурна, як пень.
— Ти теж посидиш з нами?
— Ні.
— Який ти нечемний, чоловіче!
Задзвенів дзвінок. За хвилю служниця

провела донью Монсерра до вітальні, де 
було холодно, хоч вовків ганяй. ' *

— Сідайте, будь ласка, я покличу сень
йору.

Донья Вісі радісно привітала свою подру
гу, а дон Роке сів із колодою карт у своїй 
кімнаті біля жаровні.

«Якщо перед п’ятіркою випаде жировий 
валет — це добрий знак. Якщо туз, тоді я 
не мужчина, а тюхтій».

Дон Роке має свої власні правила во
рожіння на картах.

Жировий валет випав третьою картою.
«Бідолашна Лоло! Я тобі співчуваю, дів

чино!»
Лола — сестра Хосефи Лопес, колишньої 

служниці Роблесів. З Хосефою дон Роке 
теж колись грався в любов, тепер вона вже 
стара й брезкла, і її заступила молода 
Лола, служниця в пансіоні доньї Матільди.

Донья Вісі й донья Монсерра цокотять 
без угаву. Донья Вісі сяє од щастя: на 
останній сторінці двотижневика «Херувим- 
місіонер» згадано її ім’я та імена її трьох 
дочок.

— Зараз ви побачите це на власні очі. 
Роке! Роке!

Звідкись із глибини будинку озивається:
— Що тобі?
— Принеси журнал, де пишуть про ки

тайців!
— Що?
— О боже! Ці чоловіки ніколи нічого не 

чують,— каже донья Вісі й знов гукає: — 
Принеси журнал! Ти мене розумієш? Жур
нал! Де пишуть про китайців!

— Який журнал?
— Де пишуть про китайців, Роке! Про 

маленьких китайців і місіонерів!
— Що? Я не розумію. Що ти там вер

зеш про китайців?
Донья Вісі всміхнулася до гості:
— Мій чоловік — добряга, але він ніколи 

нічого не знає. Піду пошукаю сама. Зараз 
вернусь. Ви вже вибачте мені...

Донья Вісі зайшла до кімнати, де дон 
Роке розкладав пасьянс.

—  Ти що, не чув мене, любий?
Дон Роке не відривав очей від карт.
— Яке нахабство! Ти що, думаєш, я кину 

карти заради якихось твоїх китайців?
Донья Вісі порилася в шухлядах, зна

йшла потрібний номер «Херувима-місіоне- 
ра» і, тихо щось бурмочучи, вернулася до 
вітальні.
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Донья Вісі не засунула шухляду, і там 
між нитками для штопання й коробкою з 
гудзиками,— колись у ній були таблетки 
проти кашлю, — виднівся ще один «Херу- 
вим-місіонер» — журнал із бібліотеки доньї 
Вісі.

Дрн Роке вийняв журнал.
— Знов цро того...
(«Той» — священик з Білцбао, який свої

ми молитвами творить чудеса).
Дон Роке почав читати перелік «чудес»:
«Росарір Кесада (Хаен). Вилікувався від 

гострого коліну. 5 песет».
«Рамон Ерміда (Дуго). Досяг значних 

успіхів у комерційній діяльності. 10 преет».
«Діартя Луїса дель Вальє (Мадрід). Вилі

кувала око, не звертаючись до лікаря. 
5 песет».

«Чиновник одної торгової фірми (Біль- 
бао). Одержав пакунок з коштовностями, 
що його загубив. Пакунок знайшла і при
несла дуже набожна вдова. 25 песет».

«Марина Лопес Ортега (Мадрід). Стала 
дагіднрю і сумирною її корова. 5 песет».

— Ну, це вже не серйозно,— мовив дон 
Роке й кинув журнал назад у шухляду.

Донця Вісі вибачається перед своєю по- 
друрою.

— Ви це змерзли, Монсерра? У нас часом 
буває холодно.

— Ні, що ви, Вісітасьйон, тут навіть ду
же тепло. У вас повний комфорт, як кажуть 
англійці.

— Дякую, Монсерра. Ви завше такі лют 
б’язні до нас.

Донья Вісі всміхнулася й заходилась 
щукати в списку своє ім’я. Донья Монсер
ра,— висока, кістлява, мужоподібна й ко
роткозора дама з вусиками,— говорить 
повагом, немов видає слова видавцем.

І справді, на останній сторінці «Херувит 
ма-місіонера» було згадано імена доньї 
Вісі та її трьох дочок.

«Донья Вісітасьйон Леклерк де Мойеес. 
За хрещення двох китайчат іменами Ігнаєіо 
і Франсіско-^ 10 песет. Сеньйорита Хуліта 
Мойсее Деклерк. За хрещення одного ки
тайчата іменем Вентура — 5 песет. Сеньйо
рита Вісітасьйон Мрйсес Леклерк. Зз хре
щення одного китайчата іменем Мднуеля і— 
5 песет. Сеньйорита Есперанса Мрйсес Лею  
лерк. За хрещерня одного китайчата іменем 
Агустін— 5 песет».

— Що ви на це скажете?
Донья Монсерра захоплено дивиться на 

донью Вісі.
— На мою думку, це угодне богові діло, 

так, так, дуже угодне. А скільки ще нас 
чекає роботи! Мене аж страх бере від самої 
тільки думки, що мільйони людей перебу
вають поза лоном віри Христової. А їх Же 
вбіх' треба навернути до неї. У країнах

невірних народу, мабуть, як мурах у му
рашнику.

— Так, так! Ваша правда.
— Подумайте тільки, яке страшне про

кляття висить над цими людьми! Голодні, 
обдерті, тиняються без діла...

т - Який жах!
— Ми повинні дякувати богові за те, ЩО 

вродились іспанцями. Якби ми з’явились на 
світ у Китаї, то, мабуть, і наші діти повза
ли б зараз, як беззахисні черв’яки в багню
ці. Для чого тоді мати дітей! Пускати їх 
у світ на муки після того, як стільки наму
чишся сама, поки їх народиш? — Донья 
Вісі зітхнула.— А мої простодушні дочки 
навіть не уявляють собі, як далеко вони від 
того пекла, бо народилися в Іспанії!

Сусіди покійної доньї Марго та інші меш
канці будинку зібралися в квартирі дона 
Ібрагіма. Серед них немає тільки дона 
Лйонсіо Маестре, якого заарештовано за 
наказом комісара; мешканця цокольного 
поверху, дона Антоніо Хареньйо, — провід
ника спальних вагонів,— який зараз у рей
сі; мешканця другого поверху, дона Ігна- 
сіо Гальдакано, бо він, бідолаха, не сповна 
розуму; і сина небіжчиці, дона Хуліана 
Суареса, про якого взагалі важко сказати, 
де він пропадає. Немає нікого й з. однієї 
квартири на першому поверсі, бо там ніхто 
не живе. Решта тут, їх дуже схвилював цей 
випадок, і вони зібралися на прохання дона 
Ібрагіма обмінятися думками.

— Сеньйори, т— почав дон Ібрагім,— з 
вашого дозволу, я попросив вас зібратися 
тут, бо в будинку, в якому ми мешкаємо, 
сталося таке, що виходить за межі нор
мального.

— З волі божої,— кинула донья Тереса 
Корралес з четвертого доверху.

— Так, з волі божої, — повторив дон 
Ібрагім, зводячи очі до неба.

— Амінь, — тихо додав хтось.
— Коли зврчора, — провадив далі дон 

Ібрагім де Остодара, — нзщ сусід дон Лерд- 
сіо Маестре, чию непричетність до злочину 
скоро, — ми всі цього бажаємо, — буде до
веден р...

— Ми не повинні втручатися в Дії пред  ̂
ставників правосуддя! — гукнув дон Анто- 
ніо Перес Паленсуела, що служить у «Син- 
дикатосі» й мешкає на першому поверсі.— 
Тож утримаймось від передчасних виснов
ків! Як власник будинку, я не можу поту
рати всякій протидії оборонцям закону!

— Замрвкніть-бр, чоловіче, — урвав його 
дон Каміло Перес, мешканець цокольного 
поверху, тгг дайте донов| Ібрагіму змогу 
висловитись до кінця.

— Гаразд, дрне Ібрагіме, говоріть далі, я 
зовсім не збираюсь розганяти збори, я тільки
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хотів сказати, що треба поважати пред
ставників закону і цінувати їхню працю як 
охоронців порядку...

— Цитьте! Дайте чоловікові сказати 
слово!

Дон Антоніо Перес Паленсуела замовк.
— Отже, коли учора ввечері дон Леон- 

сіо Маестре приніс мені страшну звістку 
про те, що сталося з доньєю Марго Соброн 
де Суарес, царство їй небесне, я, не гаючи 
часу, попросив доктора дона Мануеля Хорл 
керу, нашого доброго і всіма шанованого 
друга, який теж тут присутній, встановити 
причину смерті нашої сусідки. Доктор Хор- 
кера одразу, — що, безперечно, свідчить про 
його високу професійну честь, — віддав себе 
в моє розпорядження, і ми обидва зайшли 
до квартири небіжчиці. — Дон Ібрагім мо
білізував усю свою ораторську майстер
ність. — Я хочу попросити вас, щоб ви всі, 
коли ваша ласка, щиро подякували слав
ному докторові, сеньйорові Хоркері, а та
кож не менш славному лікареві й скромній 
людині, дону Рафаелю Масасана, котрі роб
лять усім нам велику честь своїм сусід
ством.

Схвальні погляди присутніх були найкра
щою подякою обом лікарям.

— Отже, сеньйори, — провадив далі дон 
Ібрагім, г— коли я, зробивши все, що від 
мене залежало, пересвідчився, що медици
на вже безсила тут чимось зарадити, я по
думав собі про таке; по-перше, — я прошу 
шановного сеньйора Переса Паленсуелу не 
вбачати у моїх словах навіть натяку на на
мір втручання до справ правосуддя, — що 
жоден із нас не причетний до цьрго підлого 
злочину, і , , по-друге, що по доньї Марго 
треба буде відправити достойну панахиду.

Дон Фідель Утрера, фельдшер із цоколь
ного поверху, великий нахаба, тихенько ки
нув: «Браво!» Він хотів гукнути це на пов
ний голос, та, на щастя, вчасно стримався.

— Отож я сподіваюсь, вельмишановні су
сіди, що ви в однаковій мірі схвалите й 
підтримаєте мою скромну пропозицію про 
те...

Донья Хуана Етрена, вдова Сісемона з 
першого поверху, захоплено дивилася на 
дона Ібрагіма. Яка манера вислову! Який 
стиль! Яка точність! Не чоловік, а розгорнена 
книга! Донья Хуана, зустрівшись на мить 
з очами сеньйора Остоласи, перевела свій 
погляд на Франсіско Лопеса, власника дам
ської перукарні «Крісті і Квіко», розташо
ваної на цокольному поверсі, який стільки 
разів був її довіреною особою і розрадни
ком. Обоє перемовились очима, і цей діа
лог звучав приблизно так: — «Ну, то як 
воно?» — «Краще й не треба, сеньйоро!»

— ...щоб кожен із нас окремо,-- спокійно 
провадив дон Ібрагім,— помолився за упо

кій душі доньї Марго, а також, щоб усі ми 
заплатили за панахиду.

— Я згоден, — сказав дон Хосе Лесіньє- 
на з другого поверху.

— Я теж «за», — озвався дон Хосе Марія 
Ольвера, капітан інтендантської служби, 
що мешкав на першому поверсі.

— Усі згодні, сеньйори?
— Так, — мляво відповів дон Артуро Рі- 

коте, чиновник Іспано^американського бан
ку, мешканець четвертого поверху.

— Так, так! — вигукнули майже одночас
но дон Хуліо Малуенда, колишній моряк 
торговельного флоту, мешканець другого 
поверху, чия квартира скидалася на крам
ничку лахмітника, заповнену географічними 
картами, гравюрами та макетами кораб
лів, і дон Рафаель Саес, молодий десятник 
із третього поверху.

— Безперечно, сеньйор Остоласа має ра
цію, ми повинні подати останню допомогу 
нашій нещасній сусідці, — висловив свою 
думку дон Карлос Луке, комерсант, меш
канець із першого поверху.

— Як усі, так і я. На мою думку, пропо
зицію дона Ібрагіма треба підтримати, 
мовив дон Педро Пабло Таусте, власник 
майстерні ремонту взуття під назвою «Клі
ніка для дамських черевичків», який ніко
ли не йшов проти течії.

— Ідея дуже своєчасна й прийнятна. Тож, 
не гаючись, підтримаймо її, — сказав дон 
Фернандо Касуела, прокурор трибуналу, 
мешканець першого поверху, який учора 
ввечері, коли всі в будинку шукали за на
казом дона Ібрагіма злочинця, знайшов у 
великій корзині для брудної білизни кохан
ця своєї дружини.

— Я теж такої думки, — підсумував де
бати дон Луїс Ноалехо, представник мад- 
рідської фірми «Волокна. Вдова і сини Ка- 
сіміро Понса», мешканець першого поверху.

— Щире вам спасибі, сеньйори. Вислу
хавши кожного і переконавшись, що наші 
погляди збігаються, я можу з певністю ска
зати, що всі ми згодні. А тепер, сеньйори, 
дозвольте мені від вашого імені передати 
об’єднані в монолітне рішення ваші висло
ви згоди в руки слуги божого, священика 
дона Ексуперіо Естремери, нашого препо
добного сусіда, щоб він організував цере- 
мднію згідно з його бездоганними знаннями 
•кадонів ритуалу.
. — До ваших послуг, — мовив, зробивши 
величний жест, дон Ексуперіо.

Пожильці почали розходитись. У бага
тьох були свої справи, дехто думав, що. все 
тепер робитиме дон Ібрагім, а дехто, як це 
завше буває, пішли тому, що просто стоми
лися стояти на ногах цілісіньку годину. 
Дон Гумерсіндо Лопес, чиновник .фірми 
«Кампса» і мешканець цокольного поверху,



єдиний з присутніх, який не висловив своєї 
думки, лаяв себе на сходах:

«От дурень! І чого було відпрошуватися 
з роботи!»

Донья Матільда, повернувшись з молоч
ної доньї Рамони, загадує наймичці:

— Лоло, підете на ринок і купите печін
ки. Завтра засмажимо на обід. Дон Тесі- 
фонте каже, що вона дуже корисна.

Дон Тесіфонте — квартирант доньї Ма- 
тільди. Він для неї — беззаперечний авто
ритет.

— Печінку виберіть м’якеньку, щоб її 
можна було засмажити разом з нирками, 
додавши до соусу трохи вина й дрібно по
кришеної цибулі.

«Пола на всі її слова ствердно киває голо
вою, але на базарі візьме першу-ліпшу пе
чінку й зготує її абияк.

Сеоане йде з дому. Щовечора, о шостій 
тридцять, він починає грати на скрипці в 
кав’ярні доньї Роси, його дружина, низько 
схиливши голову, штопає шкарпетки й ла
тає на кухні сорочки. Подружжя мешкає в 
підземеллі на вулиці Руїса, вогкій ямі, за 
яку вони платять п’ятнадцять дуро, але, 
як кажуть, лихо не без добра: від них до 
кав’ярні доньї Роси кілька кроків, і Сеоане 
ніколи не доводиться платити за дорогу.

— До скорого побачення, Сенсолес.
Дружина, не підводячи голови, відпо

відає:
— На все добре, Альфонсо, поцілуй мене.
У Сенсолес хворі очі, повіки в неї постій

но червоні, і здається, що вона тільки-но 
перестала плакати. Сердешній жінці життя 
в ’Мадріді вилізло боком. У перші роки 
після заміжжя це була гладенька, повно
кровна, гарна з виду молодичка, а нині, 
хоч ще молода, вона виглядає, як стара 
баба. Дівчина сподівалася, що в Мадріді 
їй буде рай, і вийшла заміж за мадрідця, 
а потім побачила, як ошукалася. Дома в 
селі у неї було всього досхочу, а в Мадріді 
живе гірше за жебрачку, часто лягає спати 
на голодний шлунок.

Макаріо і його наречена Матільдіта, по
бравшись за руки, сидять на ослінчику в 
свинарнику сеньйори Фруктуоси, Матільді- 
тиної тітки.

— Мій ти коханий навіки...
Матільдіта й Макаріо розмовляють по-.

шепки.
— До побачення, моя пташечко, я йду на 

роботу.
—  До завтра, любий мій. Я весь час ду

матиму.про тебе.
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Макаріо довго й міцно тисне руку своїй 
нареченій і встає; по тілу йому пробігає 
дрож, голос тремтить.

— Будь здорова, Матільдіто, щиро дя
кую.

— Ходи здоров, голубе, нема за що.
Макаріо — дуже чемний парубок і щодня

дякує Матільдіті. У Матільдіти коси — як 
кУкУРУДзя<не волосся, і вона трохи косоока. 
Матільдіта маленька й граціозна, але не
гарна. Часом вона підробляє уроками гри 
на піаніно, навчаючи дівчаток грати з па
м’яті гарні танго. Вдома також допомагає 
матері й сестрі Хуаніті, котрі вишивають 
на продаж.

Матільдіті тридцять дев’ять років.

У доньї Вісі й дона Роке, як це вже зна
ють читачі журналу «Херувим-місіонер», є 
три дочки: всі три молоді, всі три дуже 
схожі між собою, всі три з дещо вільними 
манерами і всі три трохи легковажні.

Старшу звуть Хуліта; їй двадцять два 
роки, вона перефарбувалась у блондинку.

Середульшу звуть Вісітасьйон, як і ма
тір; їй двадцять років; коси в неї кашта
нові, очі темні й мрійливі.

Найменшу звуть Есперанса. У неї серйоз
ний наречений, який регулярно приходить 
до них і розмовляє з батьком про політику. 
Есперанса вже готує весільне вбрання. їй 
нещодавно ̂ сповнилось дев’ятнадцять років. 
До старшої дочки, Хуліти, залицяється ко
лишній студент факультету права, що ви
вчивсь на нотаря, але ніяк не може влаш
туватися на роботу. Його звуть Вентура 
Агуадо Сане. Ось уже сім років, не рахую
чи громадянської війни, він марно оббиває 
пороги нотаріальних контор.

Ти б, сину, хоч іноді заходив до ме- 
рії, — часто каже йому батько, власник 
мигдалевих плантацій. — Може, там знай
деться місце...

— Ні, тату, там нецікаво. Не ті мас
штаби.

— Але ж, сину, ти сам бачиш, що в 
нотаріальну контору ніяк не пропхнешся.

— Ти хочеш сказати, що я ніколи не 
дістану місця? Нічого, колись і на нашій 
вулиці буде свято! Звичайно, я не збираюсь 
завойовувати Мадрід або Барселону — ця 
справа не варта заходу. Я вважаю за кра
ще відступати, де треба, так завше більше 
виграєш. Працювати в нотаріальній конто
рі — велике діло, тату. Це престиж!

— Гаразд, але хіба тільки світу, що в 
вікні? А Валенсія? А Севілья? А Сарагоса?
В цих містах, як на мене, теж непогано 
працювати.

— Ні, тату, ти помиляєшся. Моє рішення 
непохитне. Але якщо ти так бажаєш, я...

— Ні, сину, ні, не відступай од свого



наміру. Дій і далі так. Головне початок! 
Ти в цьому тямиш краше, ніж я.

— Дякую, тату, ти розумна людина. Я 
щасливий, що в мене такий батько.

— Може. Інший батько вже давно послав 
би тебе під три чорти. Будемо сподіватись, 
що колись ти таки станеш нотарем.

— Мадрід будувався не один день, тату.
— Це так, сину, але, я гадаю, що за оці 

сім років з гаком вже можна було збудува
ти іще один Мадрід.

Вентура всміхнувся.
— Я однаково буду нотарем, тату, не 

сумнівайся! Закуриш мого золотистого?
— Ні, синку! Я вже куритиму свій. Хіба 

то куриво?!
Дон Вентура Агуадо Деспухольс вважає, 

що його син, курячи цей слабенький тютю
нець, який годиться тільки для сеньйорит, 
ніколи не доб’ється посади нотаря. Усі но- 
тарі, як йому відомо, статечні, поважні, 
обачливі люди, курять міцний тютюн.

— Ти вже вивчив напам’ять закони про 
спадщину?

— Ні, не вивчив, це ні до чого.
— А кодекс?
— Кодекс знаю: спитай мене, що хочеш.
— Та ні, це я так запитав — з цікавості.
Середульша, Вісітасьйон, щойно посва

рилася зі своїм нареченим, з котрим зустрі
чалася вже цілий рік. його звуть Мануель 
Кордель Естебан. Він студент-медик. Ось 
уже тиждень, як дівчина гуляє з іншим 
хлопцем, теж студентом-медиком. Як ка
жуть, не буде один, так буде інший.

Вісі знає, як поводитись із залицяльника
ми. У перший день вона дозволила новому 
кавалерові потиснути собі руку, ніби прос
тій знайомій, біля дверей її квартири. Пе
ред цим вони трохи підвечеряли, випивши 
чаю з тістечками в кав’ярні на вулиці 
Гарібая. Назавтра вона дозволяла йому 
брати себе під руку при переході через 
вулицю: того дня вони пили слабенький 
коктейль і танцювали в закусочній «Білий 
дім». На третій день вона залишила свою 
руку в його руці, і він не випускав її цілі
сінький вечір; вони слухали музику і мовч
ки розглядали одне одного в кав’ярні «Ма
рія Крістіна».

— Як це гарно, коли між хлопцем і дів
чиною виникає кохання, — видобув він із 
себе після довгої мовчанки.

Четвертого дня, коли хлопець знову взяв 
її за руку, вона вдала, що не помітила 
цього.

— Ні,,в кіно не хочу. Завтра.
Наступного дня, в кіно, він крадькома

поцілував її в руку. На шостий день, холод
но вибачившись, Вісі сказала, що він не на 
ту натрапив,— але не надто холодно, щоб 
не одігнати його зовсім.

— Ні, ні, пусти мене, благаю тебе, я за
кричу, нас можуть побачити...

Вона дуже хвилювалася, їй тремтіли 
ніздрі. Ціною нелюдських зусиль вона взя
ла себе в руки, бо вирішила, що так буде 
краще.

Сьомого дня, в ложі літнього кінотеатру 
«Більбао», він, обнявши її за стан, проше
потів на вухо: ' *

— Ми тут самі, Вісі... кохана... ти моє 
життя...

Поклавши голівку йому на плече, вона 
сказала ніжним, схвильованим голоском:

— Яка я щаслива.
Третя, Есперанса, легка, мов ластівка, й 

лагідна, мов голубка. У неї, як і в кожної 
дівчини, є свої таємниці, але, знаючи, що 
їй дуже личить бути нареченою, вона роз
мовляє мало і тільки час од часу привсе
людно каже ніжним голоском своєму наре
ченому:

— Все буде так, як ти скажеш. Я зроблю 
все так, як ти скажеш.

її нареченому, Агустіну Родрігесу Сільві, 
двадцять п’ять років, він тримає аптекар
ський магазин на Головному проспекті. 
Батько дівчини дуже задоволений: його 
майбутній зять, — вважає він, — корисна 
людина. Мати теж згодна з ним.

— У нього є мило «Ящірка», оте ще до
воєнне, якого ніде нині немає, є все, геть 
усе, що попросиш.

Подруги Есперанси дивляться на неї з не
прихованою заздрістю. Ще б пак: мило 
«Ящірка»! Щастить же декому!

Донья Селія прасувала простирадла, 
коли задзвонив телефон.

— Слухаю!
— Донья Селія? Говорить дон Фран- 

сіско.
— Добридень, доне Франсіско! Що хоро

шого скажете?
— Та... Хорошого мало. Ви будете вдома?
— Аякже. Я, самі знаєте, майже нікуди 

не виходжу з дому...
— Прийду о дев’ятій.
— Коли хочете. Я завжди до ваших по

слуг. То, може, покликати...
— Ні, ні, нікого не кличте.
— Гаразд. Чекаю на вас.
Донья Селія повісила трубку, хруснула 

пальцями й подибала на кухню, щоб ковт
нути чарочку ганусового лікеру. Бувають 
дні, коли все виходить так, як вона того 
хоче. А буває, хтось уплутається й розлад
нає всі плани.

Коли донья Матільда й донья Асунсьйон 
вийшли з молочної, донья Рамона Брагадо
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накинула пальто і подалась до друкарні 
на вулиці Мадери.

— Тут працює Вікторія?
— Так, онде вона.
Вікторія стояла за довгим столом і ста

ранно упаковувала книги.
*— Добридень, дочко! Ти не хочеш після 

роботи зазирнути до мене в молочну? При
йдуть мої племінниці грати в бриск; га
даю, ми непогано проведемо час.

— Коли ваша ласка, сеньйоро, — відка
зала Вікторіта, запалившись на лиці, і тро
хи не розплакалася: вона добре знала, куди 
та гне.

Вікторіті немає ще й дев’ятнадцяти, але 
вона вже цілком розвинена дівчина, і їй 
можна дати двадцять або й двадцять два 
роки. У неї є наречений, якого вже навіть 
не беруть у лікарню, бо він безнадійний 
сухотник; бідолаха цілий день коротає в 
ліжку, чекаючи, коли до нього після роботи 
прийде Вікторіта.

— Як ти почуваєшся?
— Ніби краще.
Тільки-но мати Пако виходила зі спаль

ні, Вікторіта, нахилившись над ліжком, 
цілувала хворого.

— Не цілуй мене, бо заразишся.
— Байдуже, Пако. Хіба тобі не подо

бається мене цілувати?
— Ще й як подобається!
Якось Вікторіта прийшла дуже бліда й 

стомлена.
' — Що з тобою? — спитав Пако.

— Та нічого... Просто я багато думала.
— Про що ж ти думала?
— Про те, що якби тобі належні ліки 

та добру харч, то, може б, ти і оклигав.
— Де там з нашими достатками... Сама 

знаєш...
— Я можу дістати грошей.
— Ти?
— Так, я. Молода дівчина, хай яка вона 

бридка, завжди варта грошей.
— Що ти верзеш?
— Те, що чуєш, — спокійно відмовила 

Вікторіта. — Щоб поставити тебе на ноги, 
я здеру гроші з будь-якого товстосума, звіс
но, ставши його коханкою.

Пако ледь помітно почервонів, і повіки 
йому злегка затремтіли. Вікторіта здиву
валася, коли почула відповідь:
; — Гаразд.

Але в глибині душі ще більше полюбила 
його.

Донья Роса була сама не своя. Вона вчи* 
нила Лопесові страшний дешпіт за побиті 
пляшки з-під лікеру; море її прокльонів 
могло б затопити ділі народи.

—* Вгамуйтеся, сеньйоро, я заплачу...

— А звісно, що заплатиш! Усе до остан
нього сентімо! Хоча ти, звичайно, волів би, 
щоб я виклала гроші зі своєї кишені! Ба
чили ми таких! Але ж хіба в цьому річ? 
Що скажуть відвідувачі? Тепер кожен буде 
скалити зуби, а мені хоч крізь землю про
валюйся од сорому! Хто мені за це запла
тить, негіднику? Ти мерзотник, нахаба і 
дармоїд! Всі ви тут більшовики, тільки я 
сама винна, що не вивела вас на чисту 
воду! Бо я надто добра! Де були твої очі? 
Чим ти думав, паскуднику?

Зблідлий Консорсіо Лопес намагався її 
заспокоїти.

— Але ж, сеньйоро, я не хотів.
— Не хотів, не хотів! Бракувало ще, щоб 

ти так зробив навмисно! Щоб це було во
станнє! Я більш не дозволю, щоб у моїй 
кав’ярні якийсь нікчема варив з мене воду! 
Ні, дзуськи, не на ту наскочив! Я вже знаю, 
що робити! Ви не розумієте доброго слова! 
Колись таки мені увірветься терпець, і я 
вас усіх запроторю туди, де козам роги 
правлять! За тобою першим давно вже 
плаче буцегарня, бо ти волоцюга! Тільки ж, 
я добра, бо якби я була така паскуда, як 
ви, то...

У самий розпал сварки, коли всі відві
дувачі кав’ярні мовчки споглядали й слуха
ли цю безплатну виставу, належно оцінюю
чи прокльони хазяйки на адресу управителя 
та обслуги, до залу зайшла ошатно вбрана 
сеньйора. Це була висока, трохи огрядна, 
не дуже молода, але й не стара, досить 
вродлива жінка. Вона сіла за столик якраз 
навпроти стойки. Лопес, побачивши її, 'зо
всім впав у відчай. Після десяти з лишком 
років Марухіта стала пишною, повнокров
ною пані, яка аж пашіла здоров’ям і вогнем 
пристрастей. Кожен, хто б побачив її на 
вулиці, сказав би, що це провінційна багач
ка, що вона вдало вийшла заміж, добре 
одягається, їсть досхочу, звикла верховоди* 
ти й завше робить усе так, як їй того за
багнеться.

Марухіта гукнула найближчого офіці
анта.

— Принесіть мені кави.
— З молоком?
— Та ні, чорної. Скажіть, хто ця сень

йора, що так лається?
— Та це, даруйте, наша хазяйка.
— Скажіть їй, хай підійде до мене, коли 

її добра ласка.
Бідолашному офіціантові затремтіли 

руки.
— Ви хочете, щоб вона підійшла саме 

зараз — після цього гармидеру?
— Так. Скажіть, що я кличу її.
Офіціант поволі пішов до стойки, як зло

чинець до шибениці.
— Сеньйоро... З вашого дозволу...
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— Що тобі від мене треба? — визвіри
лась на нього донья Роса.

— Та мені нічого. З вашого дозволу... 
Вас кличе он та сеньйора.

— Яка?
гт- Он та, кучерява, з обручкою.
— Вона кличе мене?

Так. Сказала, хай підійде хазяйка... 
Я не знаю, що вона хоче. Якась поважна й, 
либонь, заможна сеньйора. Отак мені й ска
зала, — провадив далі офіціант, — «Ска
жіть хазяйці, хай підійде до мене, коли її 
добра ласка».

Насупивши брови, донья Роса підійшла 
до столика, за яким сиділа Марухіта.

— Добрий вечір. Ви мене кликали?
— Ви хазяйка кав’ярні?
— * • Так, я до ваших послуг.
— Дозвольте відрекомендуватись: сень

йора де Гутьеррес — донья Марія Ранеро 
де Гутьеррес; ось вам моя візитна картка. 
Мій чоловік і я мешкаємо в Томельйосо, 
провінція Сьюдад-Реаль; там у нас е свій 
маєток.

— Так, так. Я вас розумію.
— Але нам набридло село, і ми хочемо 

продати маєток, переїхати до Мадріда. Ба
чите, коли почалась війна, та й після неї, 
у селі стало дуже важко жити; заздрісники 
} таке інше. Сдмі розумієте...

!— Ой, не кажіть!
—т Крім того, діти вже виросли, покінча

ли школу, їм треба вчитися далі. А коли 
підуть на свій хліб, то вважайте, що вони 
вилетіли з гнізда і їх тоді побачиш не час
то, Така вже батьківська дрдя.

— Ой так, сеньйоро. А багато у вас 
дітей?

— Господь не скривдив: у нас їх аж п’я
теро,— прибрехала сеньйора Гутьеррес.— 
Двоє старшенькі вже справжні парубки. 
Вони близнюки, від мого першого шлюбу. 
Я овдовіла в молоді літа. Ось можете поди
витись на їхні фото.

Личка двох малюків, сфотографованих 
після першого причастя, видались дуже зна
йомими доньї Росі, але вона ніяк не могла 
сказати, кого саме вони їй нагадували.

— Самі розумієте, ми б хотіли підшукати 
в Мадріді якесь більш-менш путнє діло.

— Авжеж, авжеж.
Донья Роса заспокоїлася і вже не була 

схожа на ту відьму, що ще кілька хвилин 
тому репетувала на всю кав’ярню. Вона 
оберталась на сумирне ягня, коли її хапав 
за руку хтось сидьніший.

— Мій чоловік каже, що, мабуть, було б 
непогано купити кав’ярню. Коли вміло вес
ти це діло, то воно має приносити неаби
який зиск...

— Що?
— Я кажу, шо кав’ярня — це, мабуть,

прибуткове діло. Отож ми думаємо купити 
кав’ярню, як тільки мій чоловік одужає^ 
Приміром, отаку, як ваша...

— Я не продаю.
т- Вважайте, що я не зробила вам жод

ної пропозиції. До того ж про це ще рано 
говорити. Це я так, між. іншим. Звичайно, 
ваша кав’ярня мені подобається. Просто я 
вам кажу, що думаю. Мій чоловік >зараз 
тяжко хворий, і його мають оперувати. 
Після операції ми хочемо побути якийсь 
час у Мадріді. Як тільки він одужає, то 
прийде поговорити з вами, бо він усьому 
голова. Гроші в нас є. Ціну дамо непогану. 
Ви тим часом обміркуйте мою пропозицію, 
якщо вона хоч трохи вам підходить.

Розмову чули деякі відвідувачі, і чутка, 
що сеньйора прийшла купувати кав’ярню, 
блискавкою облетіла залу.

— Яка?
— Он та.
— Схожа на багату пані.
— Та вже коли збирається купити ка

в’ярню, то, мабуть, не бідна.
Коли ця звістка долетіла до стойки, Ло

пес, який доти не знав, про що йде мова, 
і трохи не вмер зі страху, розбив ще одну 
пляшку. Донья Роса обернулася до нього 
разом з кріслом. Голос її прогримів, мов 
гарматний постріл.

— Тварюка! Стривай, я тобі покажу!
Марухіта легенько всміхнулася Лопесо-

ві з-за спини доньї Рори. Вона зробила це 
так непомітно, що ніхто нічого не побачив, 
і Лопес, мабуть, теж-

— Ось бачите, які в мене помічники, Не 
таке вже воно й прибуткове, діло — оця ка
в’ярня, як думаєте ви і ваш чоловік. Самі 
тільки збитки.

— Б’ють багато пляшок?
— Усе, що потрапить під їх погану руку. 

Я певна, вони роблять це навмисне. За
здрісники, дармоїди! Щоб їх уже чортяка 
вхопив!

Мартін розмовляє з Наті, своєю універ
ситетською товаришкою. Він зустрів її на 
Ред де Сан-Луїс. Мартін розглядав вітрину 
ювелірної крамниці, а Наті була всередині; 
вона зайшла, щоб їй полагодили застібку 
на браслеті. Наті годі впізнати: замість 
хирлявої, неохайної, дещо схожої на суфра
жистку, дівчини, яка носила в університеті 
старі черевички на низьких каблуках, те
пер перед ним стояла струнка, елегантна, 
взута у модні туфельки сеньйорита. Вона 
перша впізнала Мартіна.

— Марко!
Мартін боязко подивився на неї. Він 

завжди з якимсь острахом дивиться на об
личчя, які видаються йому знайомими, але 
яких він не впізнає. Бідолаха будь-коли
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готовий вислухати образи і взагалі непри
ємні речі. Якби він був краще зодягнений 
та ще добре харчувався, то, мабуть, почу
вався б певніше.

— Я Роблес. Не пригадуєш? Иаті Роб
лес.

Мартін сторопів.
— Ти Наті Роблес?
— Так, я.
Мартіна охопила неймовірна радість.
— От несподіванка, Наті! То як же ти 

живеш? Ти схожа на герцогиню!
Наті розсміялася.
— Ні, голубе, я не герцогиня. Досі неза

міжня й нікого не маю. Як завжди! І не 
тому, що не хочу... Ти поспішаєш?.

Хвилину повагавшись, Мартін промим
рив:

— Та ні, далебі, ні, ти ж знаєш, що мені 
нема куди поспішати.

Наті взяла його під руку.
— Ти, я бачу, був і зостався дурнем.
Мартін трохи зніяковів і спробував ви

пручати руку.
— Нас же можуть побачити.
Наті зареготала так голосно, що кілька 

голів повернулося в їхній бік. У Наті був 
гарний мелодійний сміх, що тішив слух, мов 
срібний дзвіночок.

— Пробач, я не знала, що компрометую 
тебе.

Наті грайливо штовхнула Мартіна пле
чем і не тільки не пустила його руки, а нав
паки, ще дужче притулилася до нього.

— Живеш так само, як і колись?
— Ні, Наті, здається, ще гірше.
— Коли вже ти перестанеш бути тюх

тієм? По-моєму, ти просто розкис. Ти й далі 
пописуєш вірші?

Мартін злегка зашарівся і відповів:
— Та пописую, тільки це мені мало що 

дає.
— Кепська справа!— відказала Наті й 

знов засміялася. — Ти мішанець грубіяна, 
нероби, скромника й роботяги.

— Я тебе не розумію.
— Я тебе теж. Але годі про це, ходімо в 

гості до Бахуса — треба ж бо відзначити 
нашу зустріч.

— Коли твоя добра ласка, то ходімо.
Наті і Мартін зайшли до кав'ярні на Го

ловному проспекті — тої, де було повно 
дзеркал. Наті на високих каблуках здава
лась вищою за Мартіна.

— Сядемо тут чи десь-інде?
— Де тобі подобається.
Наті подивилася йому в вічі.
— А ти, бачу, джентльмен, хлопче!
Від Наті ніжно, пахло дорогими духами.

На вулиці Санта-Енграсія, неподалік від 
площі Чамбері, стоїть особняк доньї Селії 
Весіно, вдови Кортеса.

її  чоловік, дон Обдуліо Кортес Лопес, 
комерсант, помер після війни, — як писала 
газета «Абесе»,— «внаслідок катувань, яких 
він зазнав за червоного режиму».

Дон Обдуліо протягом усього свого жит
тя займався птахівництвом, він був за
взятий аматор поштових голубів, і коли він 
помер, то в журналі «Голуби і голубники» 
було надруковано слізний некролог, у яко
му відзначались його високі заслуги в го- 
лубництві. Під його фотографією з молодих 
літ стояли такі слова: «Дон Обдуліо Кор
тес Лопес, славнозвісний іспанський голу- 
бофіл, автор слів до гімна «Лети вільно, 
мирна голубко», колшнній голова королів
ського товариства голубофілів у Альмерії, 
фундатор і редактор щомісячного бюлетеня 
«Голуби і голубники». Фото було взяте в 
грубу траурну рамку. Підпис під фото від
редагував сам дон Леонардо Каскахо, дер
жавний інспектор по голубництву.

його бідолашна сеньйора ледве зводила 
кінці з кінцями, наймаючи друзям кілька 
без смаку вмебльованих кімнаток з карти
нами в кубістському стилі й пофарбованими 
в жовтий та голубий кольори стінами. Цей 
бідний комфорт доповнювався доброзичли
вістю і скромністю, намаганнями господині 
сподобатись та догодити клієнтам.

У передпокої, більш-менш пристойній 
кімнаті, яку тримали для кращих клієнтів, 
дон Обдуліо із закрученими вусами ласка
во дивиться з позолочених рямців і береже, 
як лукавий божок кохання, таємницю того, 
що дає шматок хліба його вдові.

В домі доньї Селії навіть стіни дишуть 
лагідністю, тільки вона нещира, а іноді 
якась в’їдлива. Донья Селія взяла до себе 
двох маленьких діточок своєї молодої пле
мінниці, що померла чотири-п’ять місяців 
тому чи то з нудьги та смутку, чи то від 
авітамінозу. Коли з'являється якась пароч
ка, діти радісно кричать, пританцьовуючи 
в коридорі: «Ура, ура! Прийшов іще один 
сеньйор!» Сердеги добре знають, що коли 
якийсь сеньйор привів під руку сеньйори
ту, то завтра буде смачний обід.

Першого ж дня, коли Вентура з'явився 
з Хулітою в домі доньї Селії, вона сказала 
йому:

— Єдине, що я вас прошу — це пристой
ність і якомога більше скромності, — бо в 
домі діти. Щоб не було галасу.

— Не турбуйтеся, сеньйоро, все буде, як 
ви хочете.

Першого дня Хуліту трохи бентежив ін-
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тер’єр; вона до всього придивлялася й ви
словлювала свої зауваження.

— Яка бридка ця лампа; подивись-но, 
вона схожа на поливальницю.

Вентура не згоджувався з нею.
— Анітрохи. Це тобі тільки так здаєть

ся. Не сичи, як гуска, краще сядь біля мене.
— Іду.
Портрет дона Обдуліо дивився на пароч

ку трохи суворо.
— Хто то такий?
— Звідки я знаю. У нього вигляд небіж

чика. Він, певно, вже помер.
Хуліта оглядала кімнату далі, ходила ту

ди й сюди, нервуючи.
— Ніхто не додумався поставити штучні 

кретонові квіти в вазу! — знову озвалась 
вона. — їх просто встромили в слоїк з тир
сою: мабуть, подумали, що так буде дуже 
гарно.

— Може, ти й маєш рацію.
Хуліта не вгамовувалась і скрекотала да

лі, як сорока.
— Дивись, дивись, це ягнятко однооке! 

Бідолашне!
Справді, вишитому на подушці ягняткові 

бракувало одного ока.
Вентура розсердився, бо це вже почало 

його дратувати, як казка, що не має кінця.
— Та не крутись, як дзига! Ти можеш 

посидіти хоч хвильку спокійно?
— Ой, хлопче, який ти грубіян!
«Нічого, ти ще танцюватимеш у мене на

ниточці!» — подумала Хуліта.
Вона була справжньою артисткою.

Вийшовши з кав’ярні, Марухіта Ранеро 
мерщій подалася до пекарні подзвонити 
батькові своїх двох близнюків.

— Ну, як тобі сподобались мої відві
дини?

— Ти що, з глузду зсунулась?
— Ні, але, мабуть, ще зсунусь. Зайшла, 

щоб ти на мене подивився. Може, розча
рувався, тоді я не прийду.

— Дурниці!
— То я ще тобі подобаюсь?
— Більше, ніж будь-коли, далебі, ти й 

перше мені подобалась дужче, ніж інші дів
чата.

— А коли буде можна, ти одружишся зі 
мною?

— Але ж...
— У нього рак з метастазами; лікар ска

зав мені, що він уже на ладан дише.
— Он воно що. Слухай...
— Що?
— Ти справді маєш намір купити ка

в’ярню?
— Якщо хочеш, то куплю. Як тільки він 

помре, ми з тобою поженимося. Хочеш, аби 
я зробила тобі такий весільний подарунок?

— Ти зовсім очманіла, бабо!
— Так, хлопче, я багато чого навчилась. 

До того ж я тепер багачка і роблю, що ме
ні заманеться. Чоловік мені відписує все, 
вже показував духівницю. Через кілька мі
сяців я матиму п’ять мільйонів.

— Скільки?!
— П’ять мільйонів.
— Ого....
— Ти маєш фотографії малюків?
— Так.
— А мої?
— Ні, твої ні. Я їх спалив. Мені здало

ся, що так буде краще.
— О котрій годині ти прийдеш? Хоч 

приблизно...
— Коли зачинимось: о-пів на другу або 

за чверть друга.
— Тільки не барися, чуєш?
— Добре.
— Не забув, куди йти?
— Ще б пак! Готель «Ла Кольяденсе», 

вулиця Магдалени.
— Вірно. Кімната три.
— Знаю. Ну, люба, я вже кладу трубку.
— Прощай, чи то пак до побачення. 

Чуєш, я цілую трубку?
— Чую.
— Раз, два, три... тисячі й мільйони ра

зів...
Бідолашна пекарка перелякалася. І ко

ли майбутня мільйонерка Марухіта Ране
ро, прощаючись, подякувала за телефон, 
вона й слова не могла сказати у відповідь 
і тільки дивилася їй услід, роззявивши рота.

Донья Монсерра згадала, що їй уже час 
іти.

— До побачення, подруго Вісітасьйон. 
Я б цілий божий день слухала ваш приєм
ний голос.

— Щиро дякую.
— Не подумайте, що я лукавлю, — я ка

жу це цілком щиро. По правді сказати, сьо
годні я хочу бути відвертою до кінця.

— Ви хочете сказати, що досі були не 
зовсім відверті?

— Так, учора мені ще бракувало відвер
тості.

— Щасти вам, подруго Монсерра, не за
бувайте нас.

— Ні, ні, тепер я приходитиму сюди час
тіше.

— Будемо дуже раді.
— Дякую. А ви, Вісітасьйон, теж не за

будьте, що пообіцяли мені два шматки ми
ла «Ящірка» поцінно.

— Ні, ні, не забуду.
Донья Монсерра виходить на сходи. Па

пуга з другого поверху лається на всі за
ставки, як і тоді, коли вона йшла сюди.
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— Ёоже! Хто це так лихословить?
— Ой, не кажіть. Це не папуга, а диявол.
— Яка ганьба! Яке неподобство!
— Еге ж, еге Ж; Я вже й сама не знаю, 

що робити.
Папугу звуть Рабле. Це дуже розбеще

ний, безсоромний папуга-виродок, якого 
вже ніхто не перевиховає. Коли в кварти
рі тихо й нікого немає, він спокійний, каже 
«шоколад», «Португалія» та інші слова, як 
і личить вихованому папузі, але тільки-но 
хто зайде до його хазяйки, як він починає 
декламувати сороміцькі вірші або лаятись 
скрипучим, як у старої діви, голосом. Ан- 
хеліто, — дуже побожний сусідський хлоп
чик, — брався якось наставити Рабле на ро
зум, та всі його зусилля були марні. Хлоп
чина, зрештою, занепав духом І перестав 
виховувати птаха, а Рабле, зоставшись без 
наставника, лаявся півмісяця майже не 
вмовкаючи. Нарешті дон Піо Навас Перес, 
залізничний контролер, що мешкає на цо
кольному поверсі, не витримав цього непо
добства і сказав якось його хазяйці:

— Слухайте, сеньйоро, здається, ваша 
пташка зовсім знахабніла. Мені неприємно 
вам таке казати, але погодьтесь, що це вже 
виходить за всякі межі. У мене доросла 
доЧкй. Що я можу від неї чекати, коли во
на день у день слухатиме отакі слова?

— Так, доне Піо, ваша правда. Вибачте 
мені, а я вже візьмуся за нього як слід. 
Обіцяю вам.

■— Сама побачиш, Вісі — чарівна дівчи
на,— каже своїй тітці доньї Лоліті Ечевар- 
рії де Касуела її племінник Альфредо Ан
гуло Ечеваррія.—Вона цілком сучасна, гар
на, розумна, одне слово, така, яка й повин
на бути дівчина. І я її щиро люблю.

Тітка Лоліта слухає неуважно. Альфре
до здається, що вона навмисне пускає його 
слова повз вуха.

— Мені здається, тітонько, тобі зовсім 
байдуже все те, що я розказую про Вісі.

— Так, ти вгадав, мені це зовсім бай
дуже!

Нараз сёньйора де Касуела, заломивши 
руки, гірко заридала.

Альфредо перелякався.
— Що тобі, тітонько?
— Нічого, нічого, залиш мене одну...
— Може, я що не так сказав, тітонько?— 

спробував він її втішити.
— Ні, ні, дай мені поплакати.
— Годі, тітонько, не влаштовуй істерик? 

тобі ж не вісімнадцять років. Як побачить 
тебе хтось зараз, то подумає, що тобі не 
щастить у коханні...

Краще б він цього не казав. Сеньйора де 
Касуела сполотніла, очі їй закотились під

лоба, і вона, мов ланіух, звалилась на під
логу. Дядька Фернандо не було вдома, вій 
пішов на збори мешканців будинку: учора 
ввечері в одній із квартир стався страшний 
злочин, і пожильці хотіли обмінятися дум
ками, вирішити, що їм робити. Альфредо 
посадовив тітку в крісло й скропив їй ли
це водою. Як тільки вона опритомніла, 
Альфредо сказав служниці, щоб вона при
готувала їй чашку липового чаю. Як тіль
ки донья Лоліта відчула, що може вору
шити язиком, вона повела очима на Аль
фредо й сказала йому сумним голосом:

— Ти знаєш, хто мені купив оту велику 
корзину на брудну білизну?

Альфредо здивувало таке запитання.
— Не знаю, певно, якийсь ганчірник.
— Якщо ти винесеш її геть, коли вихо

дитимеш з квартири, я тобі її подарую, бо 
мені гидко на неї навіть дивитися..і

— Гаразд. Дякую.
Альфредо дуже стурбувався, почувши та

кі речі. Коли повернувся дядько, він від
кликав його набік і тихо сказав:

— Дядьку Фернандо, я вважаю, що тіт
ку треба повести до лікаря. Здається, в неї 
розладналися нерви. До того ж у неї якась 
дивна манія: вона мені сказала, щоб я ви
ніс із дому корзину на брудну білизну, бо, 
мовляв, вона не може навіть дивитися на 
неї.

Дон Фернандо Касуела навіть оком не 
моргнув. Побачивши, що він такий спокій
ний, Альфредо подумав, що ліпше не сова
ти носа в їхні справи.

«Грець із ними! — вирішив він.— Збоже
воліє, то й нехай. Мені не болить. Моє ді
ло сказати, а там хай як хоче. Сам же пла
катиме й хапатиметься за голову».

На столі лежить лист. На конверті адре
са: «Мадрід, Головний проспект, 20. Агро- 
сіл. Парфюмерні та аптекарські товари». 
Почерк дуже гарний, з усякими закарлюч
ками, ніби то писав якийсь переписувач 
книг. Лист уже готовий, ось його повний 
текст:

«Дорога мамо!
Пишу Тобі ці кілька Слів, аби повідоми

ти новину, що, як я знаю, порадує Тебе. Та 
перед цим я хочу побажати Тобі міцного 
здоров'я, якого у мене самого зараз, сла
ва богу, аж занадто, і щоб Ти ще багато 
років прожила разом з моєю славною сест
рою Пакітою, її чоловіком та дітками. Ма
мо, хочу Тобі сказати, що тепер я не са
мотній (я й перше не був самотній, бо в 
мене є Ти, вірніше, я тепер не один): я зу
стрів дівчину, з якою ми можемо збудува
ти сім'ю і створити домашнє вогнище; вона
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допомагатиме мені в роботі й зробить ме
не щасливим, якщо на те божа ласка, бо 
в неї є всі чесноти доброї християнки. Спо
діваюсь, що влітку Ти врешті зможеш від
відати свого сина, якому Ти так потрібна 
і який Тебе не забуває. Витрати на дорогу 
хай, мамо, Тебе не турбують: щоб Тебе 
побачити, я заплачу не тільки за дорогу, 
а й ще багато за що. Ти пересвідчишся на 
власні очі, що моя наречена — справжній 
ангел. Вона старанна й хазяйновита, розум
на й чесна. її  хрещене ім'я — Есперанса. 
Моли ж господа день і нік, щоб він послав 
п&м щасливе життя, яке стане тим світо
чем, що осяватиме Твою старість.

Як і завжди, ніжно цілую Тебе, дорога 
Мамо. Твій син, який безмежно любить Те
бе й не забуває

Тінін»
Скінчивши писати, автор листа підвівся, 

закурив цигарку й прочитав написане.
«Гадаю, лист 'вийшов непоганий. А Над

то цей кінець зі світочем».
Потому підступив до нічного столика й 

поцілував галантно й поштиво фотографію 
з посвятою: «Моєму Агустінові з безліччю 
поцілунків. Твоя Есперанса».

«Хай оФак і стоїть, поки приїде мати».

Мартін і його університетська товаришка 
гомонять уже цілу годину.

—; І ти ні разу не збиралась вийти за
між?

— Поки що ні, хлопПйку. Я піду ТІЛЬКИ 
тоді, якщо трапиться хороша партія. Сам 
розумієш: одружитись, аби й далі так бі
дувати, не варто. Я ще встигну.

— Щаслива ти, Наті! А я вважаю, що 
часу ні на що не вистачає, бо якщо й бу
ває зайвий час, то тільки тому, що людина 
не знає, що з ним робити.

Дівчина лукаво глянула на нього, роз
крила сумочку й дістала звідти емальова
ний портсигар.

— Хочеш сигарету?
— Дякую, в мене якраз вийшло куриво. 

Який гарний портсигар!
— Так, непоганий. Це подарунок.
Мартін помацав себе по кишенях
— Десь у мене були сірники.
— На, прикури. Цю запальничку мені 

теж подарували.
— Ти ба!
— Послухай, Наті, тобі не здається, що 

ми досить дивна пара: ти вирядилася, як 
на свято, а я в брудному дранті, свічу лік
тями...

Дівчина здвигнула плечима.
— Пусте! Так навіть краще, дурнику! Ні

хто не розбере, що до чого!
Мартіна потроху й непомітно обнімає

сум, а Наті тим часом дивиться на ньогб 
з безмежною ніжністю* якої вона ще ніко
ли не виказувала перед кимось іншим.

-j- Що тобі?
— Нічого. Пам’ятаєш, як ми, хлопці, на

зивали тебе Наташею?
— Пам'ятаю.
— А пам'ятаєш, як тебе Гаскон, вигнав з 

аудиторії?
Наті теж трохи посмутніла.
- -Т а к .
— А пам'ятаєш той вечір, коли я тебе 

поцілував у Західному парку?
— Я так і знала, що ти це спитаєш. Так, 

і це пам'ятаю. Я не раз думала про той ве
чір: ти перший поцілував мене в губи... Як 
багато відтоді минуло часу! Марко...

— Що?
— Присягаюсь тобі, я не повія.
Мартінові чомусь захотілось плакати.
— Слухай, Наті. Навіщо ти мені це ка

жеш?
Мартін склав руки на колінах і дивить

ся, як над однією зі склянок  кружляє муха. 
А Наті провадить далі.

— Я багато думала про той вечір. Тоді 
я вважала, що мені ніколи не треба буде 
чоловіка й що життя можна заповнити по
літикою та філософією права. Які дурни
ці! Того вечора я нічого не навчилась, хоч 
і поцілувала тебе, не навчилась анічогісінь
ко. Навпаки, я думала, що це просто так, 
але потім побачила, що ні..; — Голос у На
ті трохи тремтить, — ...що все набагато 
складніше.

Мартін набрався нарешті хоробрості й 
каже:

— Вибач, Наті. Вже пізно, мені треба 
йти. У мене, на жаль, немає грошей* щоб 
тебе кудись запросити. Позичиш мені ду- 
рб, щоб я тебе куди-небудь повів?.

Наті пошукала в сумочці й намацала 
Мартіиову руку під столом.

— Візьми десять, купиш мені за решту 
подарунок.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
Жандарм Хуліо Гарсія Моррасо вже ці

лісіньку годину ходить сюди й туди вули
цею Ібіси. При світлі ліхтарів видно, що 
він ступає повагом, ніби про що'сь замис
лившись; здається, жандарм лічить свої 
кроки — сорок туди й сорок назад. Часом 
він робись кілька кроків більше, доходячи 
аж до рогу.

Жандарм- Хуліо Гарсія Моррасо — галі
сієць. До війни він ніде не працював — 
водив по прощах сліпого батька. Батько 
грав на гітарі й співав хвальні пісні свя
тому Сібранові. Хуліо грав трохи на волин
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ці, але, як правило, він танцював, а на во
линці грав хтось інший.

Прийшла війна, і його взяли в солдати. 
Хуліо був здоровий, як бугай, веселий, жит
тєрадісний, любив добру харч, вино і ті
листих дівок. На астурійському фронті 
його було поранено в бік, і відтоді Хуліо 
Гарсія Моррасо почав марніти й підупада
ти на силі. Та найприкріше було те, що ра
на була не настільки серйозна, щоб його 
зовсім списали, отож довелось повернути
ся на фронт.

Коли війна скінчилась, Хуліо Гарсія Мор
расо роздобув рекомендації і вступив до 
жандармерії.

— Працювати в полі ти негоден, — ска
зав йому батько, коли він прийшов додо
му , — та й потім ти не дуже любиш пра
цювати. От якби тебе прийняли в прикор
донники.

Батько Хуліо був уже зовсім старий і 
більш не хотів ходити на прощі.

— Буду вже сидіти вдома. Тих грошей, 
що я зібрав, мені вистачить до кінця мого 
віку, але для двох їх замало.

Хуліо думав кілька днів і нарешті вирі
шив:

— Ні, прикордонником служити важко, 
над ним збиткуються капрали та сержанти. 
В жандармах краще.

— І це непогано. Іди. Я тебе не виганяю, 
сину, тільки ж моїх грошей на двох не 
вистачить. Якби ж то їх було трохи більше!

В жандармах Хуліо Гарпія Моррасо під
лікував своє здоров’я й навіть трохи на
брав тіла. Звісно, він не став таким, як був 
перше, але й не нарікав на свою долю: 
багато його товаришів зовсім не вернули
ся з війни.

Жандарм Хуліо Гарсія Моррасо був за
доволений своєю службою. їздити дурно в 
трамваї — це теж неабищо.

«От що таке представник влади», — ду
мав він.

Начальство його любило, бо він був слух
няний, дисциплінований і ніколи не дер но
са, як інші, що вважали себе трохи не ге
нералами. Хуліо виконував мовчки всі на
кази, нікому не перечив, сприймав усе, як 
належне: він знав, що інакше й бути не 
може.

«Якщо я сумлінно виконуватиму нака
зи, мене не буде за що лаяти. А начальство 
на те й існує, щоб наказувати, для цього 
воно носить зірочки й нашивки, яких у ме
не немає».

Це був покірливий чоловік, що не любив 
ускладнень.

«Як не як, мені дають щодня варену 
страву, а скільки там тієї роботи? Ходи со
бі за спекулянтами...»

За вечерею Вікторіта посварилася з ма
тір’ю.

— Коли ти вже кинеш свого сухотника? 
Що ти в ньому знайшла? — кричала та.

— Те, що мені подобається.
— Еге ж, мікробів, та ще в пелені ко

лись принесеш.
— Сама знаю, що роблю.
— Ти? Що ти знаєш! Ти знаєш із носа 

та в рот!
— Я знаю те, що мені треба.
— Ну добре, запам’ятай собі: зачерева- 

тіеш, то й носа сюди не потикай!
Вікторіта зблідла.
— Це тобі так колись казала твоя мати?
Мати встала й щосили вліпила їй два ля

щі. Вікторіта ані ворухнулась.
— Зухвале дівчисько! Хвойда! Хто тебе 

вчив так говорити з матір’ю?
Вікторіта витерла носовиком з губ кров.
— З дочкою теж так не говорять, — од- 

казала. — Мого нареченого спіткало вели
ке нещастя, і нема чого цілий день сміятись 
із нього.

Вікторіта рвучко встала і вийшла з кух
ні. Батько весь цей час сидів мовчки і не 
втручався.

— Облиш, стара! — мовив нарешті. — 
Хай іде спати! Любить хлопця, то хай собі 
любить. Не чіпай її, бо можеш накоїти ще 
гірше.

З-за дверей долинув уривчастий плач. 
Вікторіта лежала на ліжку, уткнувшись ли
цем в подушку.

— Погаси світло! Спати можна й поночі.
Вікторіта намацала вимикач і загасила

світло.

Дон Роберто натискає на гудзик дзвінка 
біля дверей своєї квартири, бо ключі він за
лишив в інших штанях. Завше та сама іс
торія. Треба весь час повторювати «Пере
клади ключі із штанів у штани», — і тоді 
все буде гаразд. Двері відчиняє дружина.

— Добрий вечір, Роберто.
— Добрий вечір.
Дружина обходиться з ним лагідно, при

вітно: чоловік працює як віл, щоб якось 
звести кінці з кінцями.

— Ти змерз, надінь виступці, я їх поста
вила грітись коло плити.

Дон Роберто надів виступці й старий по
дертий піджак.

— Як діти?
— Все гаразд, уже сплять. Найменший 

ніяк не хотів лягати. Може, заслаб.
Подружжя йде на кухню: кухня — єдине 

місце в помешканні, де взимку тепло.
— Той дармоїд сьогодні знову був тут?
Дружина уникає відповіді. Бувало, шуря-
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ки здибувались у дверях, і їй доводилось 
якомога швидше розводити їх, поки не зче
пились. Часом чоловік заставав Мартіна в 
квартирі, і тоді втихомирити їх була марна 
праця.

— А в мене на вечерю смажений горох!— 
каже вона, ніби не почувши чоловікового 
запитання.

Дон Роберто задоволений: він страшенно 
любить смажений горох.

— От і гаразд.
Дружина лагідно всміхається.
— А ще я принесла тобі груш і пляшку 

вина. Ти багато працюєш, тож час од часу 
ковток вина не завадить.

Ця бестія Гонсалес, як його називає шу- 
ряк, — насправді дуже нещасний чоловік, 
чесний батько сім’ї, лагідний і ніжний.

— Яка ти добра, люба! Я вже не раз ду
мав: що б я робив, якби в мене не було те
бе? Врешті, треба ще трошки потерпіти, 
найтяжчі були оці десять років, поки я 
влаштовував свої справи. Далі буде легше, 
ось побачиш.

І дон Роберто поцілував дружину в 
щічку.

— Ти мене любиш?
— Дуже, Роберто, ти це знаєш і сам.
Подружжя підвечеряло юшкою, смаже

ним горохом і бананом на солодке. Витер
ши рота, дон Роберто пильно подивився 
дружині в вічі.

— Що б ти хотіла одержати завтра від 
мене на подарунок?

Дружина всміхається, щаслива й задово
лена.

— Ой, Роберто! А я вже гадала, що ти 
забув, як і торік...

— Отакої! Чого б це я забув? Торік... 
ти сама знаєш, що було торік. Але цього 
року...

— Якби ти знав, як приємно, коли тобі 
хтось виявить бодай стілечки уваги. Мені 
тоді було так гірко...

В очах їй блиснули сльози.
— Ну годі. Краще скажи, який би ти хо

тіла подарунок?
— Але ж, Роберто, при наших достат

ках...
Дон Роберто втупився у порожню таріл

ку й тихо відповів:
— Я попросив у пекарні трохи грошей в 

рахунок зарплати.
Жінка розчулено дивиться на нього.
— Ой, яка я забудькувата! Зовсім забу

ла налити тобі склянку молока.
— Мені також подарували десять песет, 

щоб я купив якихось гостинців дітям,— 
провадить далі дон Роберто.

— Який ти в мене добрий, Роберто! — 
відказує дружина, ставлячи перед ним 
склянку молока.

— Ні, жінко: такий, як і всі — не доб
рий і не поганий.

Дон Роберто випив молоко. Жінка зав
жди дає йому ввечері склянку молока.

— Дітям я думаю купити м’яча. Собі 
візьму склянку вермуту. Вип’ю за твоє здо
ров’я. Не хотів тобі нічого казати, але, як 
бачиш, не вмію тримати секретів.

Доньї Рамоні Брагадо зателефонував дон 
Маріо де ла Вега — хазяїн друкарні. Він 
хотів дізнатись, як посувається справа, про 
яку вони домовились кілька днів тому.

— ...Тим паче, що ви працюєте з нею в 
одному профілі. Вона — пакувальниця.

— Он як? А в якій саме друкарні? — 
питає той.

— «Ель Порвенір» — на вулиці Мадери.
— Так, так. Це ще краще. Тоді це лег

ше. Гаразд. То ви гадаєте, що зумієте...
— Так, будьте спокійні. Це вже мій кло

піт. Завтра після роботи зайдете до мене 
в молочну, буцімто в якійсь справі...

— Так, так...
— Ну, а я вже щось придумаю, аби її 

затримати. Мені здається, дерево вже під
пиляне— треба тільки трішки натиснути. У 
неї якраз велика скрута, отож саме тепер 
ми й повинні її взяти. До того ж її наре
чений хворий на сухоти, і вона ламає со
бі голову, де взяти грошей на ліки. Отакі 
закохані дівчата дуже доступні — самі по
бачите.

— Дай боже...
— Так, так. Я все добре продумала. Звіс

но, ця дівчина коштуватиме не один реал...
— Гаразд, сеньйоро, ми про це ще пого

воримо.
— А що тут довго говорити? Все й так 

ясно. Дівча буде ваше. Звичайно, як хоче
те. Коли моє не в лад, то я з своїм назад.

Донья Рамона вміла одразу добре зав’я
зати всі вузли.

— Ну то як, згода?
— Так, сеньйоро, згода.
Вернувшись до столу, дон Маріо сказав 

своєму співбесідникові:
— Ви будете одержувати шістнадцять пе

сет, зрозуміло?
— Так, сеньйоре, зрозуміло, — відповів 

той.
То був бідний юнак, що вивчився на ба

калавра, але ніяк не міг улаштуватись на 
роботу. В нього не було ні таланту, ні здо
ров’я.

Парадні двері вже давно позачиняно, але 
полуночники, яких дедалі рідшає, все ще 
сунуть вулицями.

Коли западає глибока ніч, вулиця приби
рає якогось голодного й таємничого вигля-
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Ду. Тишу порушує тальки вітер. Що свише 
між будинками.

Чоловіки й жінки, що йдуть о цій порі 
до центру Мадріда, справдешні полуночни
ки; вони виходять на вулицю знічев’я, бо 
звикли блукати містом пізньої години; це 
грошовиті завсідники кабаре та кав’ярень 
на Головному проспекті, де повно напахче- 
них спокусливих жінок з фарбованим во
лоссям, в дорогих чорних, — а подеколи й 
білих, — шубках; це нічні блудяги з порож
німи гаманцями — вони збираються купка
ми й гомонять, або заходять до кав’ярні 
випити дешевенького вина, або й тиняють
ся просто так, аби не сидіти вдома.

Інші, випадкові полуночники, скажімо, 
відвідувачі кінотеатрів, які ходять на щось 
певне, а не просто так, зникли вже давно, 
ще до того, як позачинялись парадні двері. 
Першими зникають відвідувачі кінотеатрів 
«Каллао», «Капітоля» та «Палацу музики», 
що в центрі міста — вони краще зодягнені 
й намагаються спіймати таксі; дехто з них 
час од часу одержує навіть запрошення на 
перегляд фільму в англійському посольстві 
на вулиці Орфіли. Вони дещо тямлять у 
кіно і, замість казати, як ото звичайно ка
жуть глядачі з бідніших кварталів: «Це 
гарний фільм з Джоан Кроуфорд», вони ви
словлюються, як утаємничені в цей вид ми
стецтва: «Пристойна і дуже французька ко
медія Рене Клера», або ж: «Грандіозна 
драма Френка Капри». Ніхто з них до
стоту не знає, що означають слова: «дуже 
французька», та це не так важливо.

Кіноглядачі з бідніших кварталів, — лю
ди, що не знають ні імен режисерів, ні імен 
акторів, — проходять слідом за ними, коли 
вже парадні двері позамикано; гірше зодяг
нені, менше обтяжені важливими справа
ми, — принаймні о цій порі, — вони не дуже 
квапляться додому. Прогулюються вулиця
ми Нарваеса, Алькала, Тіволі, Саламанки, 
де йдуть знамениті фільми, що зійшли з 
екранів на Головному проспекті кілька тиж
нів тому, фільми з'гарними поетичними, а 
іноді й досить загадковими назвами.

їм доведеться ще трохи зачекати, поки в 
їхніх кінотеатрах показуватимуть «Підоз
ру» або «Пригоди Марко Поло».

Дійшовши до рогу вулиці, жандарм Ху- 
ліо Гарсія Моррасо згадав про Селестіно 
Ортіса, хазяїна бару.

«Цей Селестіно — справжній диявол! Чо
го він тільки не вигадає! Та й розумний же. 
з біса: звісно, прочитати стільки книг,..»

Після того, як Селестіно Ортіса охопила 
сліпа тваринна лють, він зняв книжку, 
свою єдину настільну книжку, з пляшок із 
вермутом і сховав її в шухляду. Мартін не

вийшов од нього з розбитою головою тіль
ки завдяки Ніцше. От якби Ніціїїе встав та 
подивився на цей світ!

Вікторіта без упину плаче, і в голові їй 
снують різні думки: постригтись у черниці, 
піти на вулицю... Все це набагато краще, 
ніж сидіти дома. Якби її наречений міг пра
цювати, вона б підмовила його втекти ку
дись. Вони вже б якось прогодувались. 
Але він, — і це було ясно, як день — не го
ден був ні до чого докласти рук, він цілі
сінькі дні лежав у ліжку. Буває ж отаке 
лихо! Всі кажуть, що його можна вилікува
ти, аби добра харч і ліки. Якщо навіть хто 
і не виліковується зовсім, то почувається 
досить добре, одружується й живе довгі ро
ки нормальним життям. Потрібні гроші, але 
Вікторіта не знає, де їх дістати. Правду ка
жучи, вона знає, тільки не може на таке 
зважитись. Та якби й зважилась, то тільки 
задля Пако. Часом їй здається, що Пако 
от-от скаже: «Гаразд, роби, як хочеш, мені 
цілком байдуже», але за хвилю вона ба
чить, що помилилась, що Пако й на гадці 
такого не мав. Вікторіті вже несила жити 
вдома: мати варить з неї воду, щодня одна 
й та сама проповідь. Але кидатись отак 
стрімголов у світ самій, без дружньої руки, 
дуже ризиковано. Піти з дому легко — все 
одно, що з гори збігти, тільки ж далі неві
домо, як воно буде. Треба, щоб пофортуни
ло, щоб хтось про тебе подбав. Але ж хто 
стане дбати про Вікторіту? В неї не було 
ні родичів, ні знайомих, хто мав би більше 
Десяти заощаджених дуро або хто б не жив 
із поденної праці. Вікторіта дуже стомлює
ться в друкарні, бо цілісінький день про
стоює на ногах, її нареченому щодень гір
шає, мати тільки й знає, що кричить, а 
батько зовсім безвільна людина й п’янич
ка, з ним до ладу й не поговориш. Кому 
пощастило, так це Пірулі, що, як і Вікто
ріта, працювала пакувальницею в тій же 
друкарні. Вона підчепила собі сеньйора, що 
утримує її, як королеву, любить, шанує, 
потурає всім її забаганкам. Якби вона по
просила в Пірули грошей, та б їй не відмо
вила. Але скільки може дати Пірула? Два
дцять дуро— не більше, бо і в неї, як-не- 
як, грошей теж не густо. Тепер Пірула, 
звісно, живе, як та герцогиня, всі її велича
ють сеньйоритою, гарно вбирається й має 
радіолу. Вікторіта оце якось стріла її на 
вулиці і ледве впізнала, так вона змінилася 
за останній рік: зовсім тобі не та людина, 
навіть, здається, трохи підросла. Вікторіті 
не треба багато грошей...

(Закінчення в наступному номері).
З іспанської переклали 

Петро СОКОЛОВСЬКИЯ та Лесь БЕРЕЗНЯК
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І  ШШ десять тисяч солдатів цієї таєм- 
I  W  ної армії в Федеративній Рес- I Ж публіці Німеччини,—і ніхто не 
В  Л  знає, яке їх призначення. Відо

мо тільки, що ці десять тисяч 
відбірних вояків, навчаються прийомам 
дзюдо, «тихим» убивствам, дивер
сіям, вчаться захоплювати та висаджу
вати в повітря мости тощо. В мирний 
час вони підлягають міністрові оборо
ни ФРН, а за дуже неточно визначеного 
«надзвичайного стану» переходять під 
владу самого бундеспрезидента.

Що ж це за «надзвичайний стан»? До 
нього можуть спричинитися або якісь 
серйозні заворушення в самій ФРН, ко
ли терміново потрібні будуть тисячі 
добре натренованих холоднокровних 
убивць; або коли боннські реваншисти 
спробують втрутитися у внутрішні спра
ви сусідніх держав, — як нещодавно 
планували вони вдертися на територію 
Чехословаччини.

Солдати цієї таємної, без якоїсь спе
ціальної назви «армії» дуже нагадують 
лихозвісні «зелені берети» із США. Де
лікатно їх у ФРН називають «партиза
ни», та ніхто не може відповісти на 
запитання: чого б це урядові ФРН рап
том знадобилися десять тисяч чоловік, 
чиїм призначенням є діяти в тилу во
рога, що окупував їхню країну. Адже 
ніхто не окупував й не збирається оку
пувати ФРН. Щоправда, «економічне чу
до» кінчилося, безробітні влаштовують 
демонстрації, поліція ледве справляєть-

Так тренуються вояки «таємної армії». Вони спіймали 
агента». Хто він — «внутрішній» чи «зовнішній» ворог —

На лекції з вул и ч н и х  боїв.
Оборона мосту.

ся із студентськими маніфестаціями. Мо
же, настане час, коли допомога цих де
сяти тисяч буде вкрай потрібна саме 
боннській поліції?

У всякому разі сьогодні солдати таєм
ної армії ФРН вивчають техніку бороть
би дзюдо, стріляють з кулеметів, об
плутують вулиці колючим дротом, під
ривають міни, долають десятки кіломет
рів форсованим маршем, «захоплюють» 
або навпаки «захищають» заводські кор
пуси, «ловлять» удаваних диверсантів і 
терористів. Заснована в 1965 році, ця 
армія не ввійшла до складу тих частин 
бундесверу, які підлягають спільному 
командуванню НАТО. ї ї  мають викорис
товувати ще до початку війни, в час, 
який умовно названо «часом надзвичай
ного напруження».

«Що означає «час надзвичайного на
пруження?» — запитують урядових 
представників. «Цей термін підлягає 
додатковому уточненню — ухильно від
повідають вони парламентаріям і пре
сі. — У всякому разі, «таємна армія» 
почне діяти, коли одержить на те спе
ціальний наказ».

А поки що її солдати посилено навча
ються.

Розправа з «диверсантом». На 
плакаті напис' «Район військо
вого навчання. Стороннім вхід 
заборонено. Увага! Тут прова
дяться вправи з вогнепальною 
зброєю».

«ворожого
невідомо.



Цей рільник нізащо не візь
меться за мотику.

У сучасній Індії ще й нині є по
діл на бідних і заможних, на лю
дей простих і можновладних. Але 
крім того, все майже півмільярд- 
не населення Індії поділене ще 
на незліченну кількість різних 
каст. Найвища — це браміни, 
щось середнє між дворянством і 
духівництвом, найнижча каста — 
так звані недоторкані, нечисті. 
Якщо брамін випадково торкнеть
ся отого нечистого, або парії — 
він мусить негайно виконати цілу 
низку очисних церемоній. Цього 
вимагають вікові традиції.

Кастовий поділ настільки гли
боко сидить у психології рядо
вих індійців, що навіть парії з 
касти недоторканих, яким наші 
люди потискали руки, почували 
себе вкрай сконфуженими.

Касти існують в Індії й тепер, 
існують і згадані парії, недотор

кані, хоча на вимогу покійного 
Махатми Ганді принизлива назва 
цієї касти була замінена іншою 
— «гаріджани», що в перекладі 
означає «божі діти».

Кастова відмінність не завжди 
збігається з сьогоднішнім майно
вим станом тієї чи іншої людини. 
Наприклад, збіднілий брамін мо
же стати шофером або кур’єром 
у банку. Та коли в нього через 
плече висить білий шнур — це 
ознака того, що він людина ви
щої гідності, ніж будь-хто інший, 
і йому мають бути надані певні 
почесті. Але,/ скажімо, недоторка
ні можуть працювати лише при
биральниками, деякі професії на
лежать виключно представникам 
тих, а не інших каст.

Особливо старанно дотримують
ся кастового поділу на селах — в 
містах деякі відмінності потроху

стираються. Сільські мешканці по
діляються на касти й підкасти — 
«кшатріїв» (рицарів), «вайсью» 
(рільників і купців), «сюдру» 
(службовців) тощо. Отже, в осно
ві цього поділу лежить елемент 
професійний, який з часом пе
ретворився на становий.

Належність до тієї чи іншої 
касти обумовлює й поведінку лю
дини, і ставлення до неї з боку 
інших, місце її мешкання, мане
ру вдягатися, ритуали, що їх ви
конують під час шлюбу, народ
ження дитини або кремації (в Ін
дії, як відомо, покійників не хо
вають, а спалюють). Кожен ін
дієць має дотримуватися раз на
завжди визначених правил пове
дінки, порушувати їх він не має 
права. Не можна навіть — коли 
ти, скажімо, належиш до секти 
гончарів — перейти працювати з 
меншого гончарного кола на біль
ше, бо канони цієї касти дозво
ляють користуватися приладом са
ме такого, а не більшого чи мен
шого діаметра. Воду можна бра
ти лише з певного колодязя, го
ре тобі, якщо ти наважишся на
питися з джерела, призначеного 
для людей вищих за тебеї

Кожен сьомий індієць — це 
«недоторканий», кожен двадцятий 
— член якоїсь із високих каст, 
а ці останні посідають майже по
ловину всіх керівних посад у дер
жавному апараті.

У сучасній Індії нараховується 
близько трьох тисяч різних каст. 
Вони мають свої ради й свої су
ди. В храмах визначено певні го
дини богослужіння для кожної 
касти.
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Браміни не можуть працювати 
поруч з недоторканими, вони, на
приклад, нізащо не підуть стриг
тися до перукаря-парії. Крім то
го, брамін взагалі не має права ні 
сам стригтися, ні дозволити це 
робити комусь із своєї власної 
касти. Йому невільно також обрі
зати собі нігті, голитися або чис
тити вуха... Цим має займатися 
перукар, який належить до касти 
трохи вищої за недоторканих. 
Людина «високого походження» 
нізащо не може бути різником. 
Дуже багато обмежень існує і в 
сільськогосподарських роботах. 
Член касти рільників, «баня», має 
право орати землю, але не сміє 
копати каналів. Якщо хтось має 
право орати плугом, це ще не 
означає, що він може взяти до 
рук, скажімо, мотику. Є касти, 
які не дозволяють своїм членам 
бути лікарями. До речі, це дуже 
ускладнює боротьбу із захворю
ваннями серед індійського насе
лення.

В країні відчувається гостра не
стача допоміжного медичного 
персоналу: вищим кастам забо
роняється йти в помічники ліка
рів. Приймати дитину має право 
тільки людина з самого низу сус
пільства, бо акт народження вва
жається за нечисту справу. Після 
пологів починаються нескінченні 
«очисні церемонії», вони три
вають багато днів і лише по їх 
закінченні мати має право повер
нутися до своєї родини. Якщо на 
службу до медичного закладу

А цей «сюдру» не має права 
займатися хліборобством.

приймуть парію, то браміни або 
кшатрії не стануть тут лікуватися.

Навіть готує і вживає їжу кож
на каста по-своєму. Так, деякі 
брамінські касти (а їх існує бага
то) є вегетаріанцями, вони не 
їдять м’ясо, рибу і навіть яєць, 
бо в тих, бачте, існує життя в 
зародку. Вони не беруть їжі з 
рук людей нижчої касти, і не 
нап’ються води, яку подасть їм 
недоторканий, хоча б і вмирали 
від спраги.

Дуже складна проблема одру
жень між людьми з різних каст. 
Тут справа не лише в тому, що 
громада може засудити такий 
«нерівний шлюб». Адже кожна 
молода людина зростала й вихо
вувалася на традиціях певної кас
ти, і їй часом важко визволити
ся з полону набутих звичок. На
віть ті молоді індійці, які теоре
тично вважають міжкастові шлю
би за припустимі, на практиці 
воліють від них утримуватися.

Щоправда, в сучасній Індії по
діл населення на касти офіційно 
відмінений і винні у кастовій 
дискримінації підлягають судові. 
Так, відбулися показові процеси 
над перукарем, який відмовився 
стригти «недоторканого», над жер
цем, що не пустив парію до хра
му. До того ж у великих містах 
кастовий поділ все більше і біль
ше утруднює життя, і часом най
більші «ортодокси» з аристокра
тичних каст не можуть уберегтися, 
щоб на них на вулиці не впала 
тінь від «недоторканого» (є, вияв
ляється, і така заборона?). А по- 
скільки подібних неприємностей 
на вулиці, в установах, у місько
му транспорті трапляється щодня

чимало, то навіть браміни змуше
ні зводити очисні церемонії до 
якогось символічного мінімуму: в 
противному разі довелося б тіль
ки те й робити, що «очищатися».

А втім, кастові звичаї не так 
легко ліквідувати. Один з керів
ників Комуністичної партії Індії, 
Рену Чакраварті, розповідає, що до 
одного й того самого села дово
диться посилати кілька * агітато
рів, бо селяни «сюдру», наприк
лад, не впустять до свого дому 
того, хто побував у хатині «не
доторканого». Це не означає, од
нак, що всі «сюдру» люди реак
ційних поглядів — ні, просто во
ни підкоряються віковим тради
ціям. Навіть і в індійських проф
спілках, які охоплюють значні 
групи працюючих, для кожної 
касти організовано окрему сек
цію.

Навіть у новозбудованому, мо
дерному на вигляд місті Чандіга- 
рі — і там збережено принцип 
поділу кварталів за кастовою оз
накою. Звичайно, й квартирна 
платня залежить від ступеня ком
фортабельності кварталів. Однак 
ті з брамінів, що не змогли 
платити великі гроші — не пішли 
до кварталів нижчих каст, а прос
то відмовилися селитися в Чанді- 
гарі.

Касти заважають єдності дій ін
дійського народу. Вони відіграють 
негативну роль, гальмуючи даль
ший розвиток суспільства і допо
магають місцевій реакції в бо
ротьбі з широким народним ру
хом.

Процес визволення індійського 
народу від кастового поділу — 
складний і довготривалий.



Л. Л У щ и к

В ПОШУКАХ ГЕРОЯ

Ім’я Ліона Фейхтвангера 
стоїть в ряду імен блиску
чих письменників - реалістів 
німецької літератури, яка у 
XX столітті пережила свій 
небачений розквіт. Генріх 
Мани і Арнольд Цвейг, Ле- 
онгард Франк і Томас Манн, 
Бертольт Брехт і Віллі 
Бредель, Иоганнес Бехер і 
Анна Зегерс — всі вони, не
зважаючи на відмінність, у 
світогляді, увійшли в історію 
як викривачі німецького ім
періалізму та мілітаризму, 
кайзерівської імперії і фа
шизму, як своєрідні й тонкі 
художники.

Одні з них, як Л. Фейхт
вангер, стали великими май
страми критичного реалізму, 
інші, як Анна Зегерс, репре
зентували соціалістичний ре
алізм у німецькій літературі, 
проте всім їм, хоч і в різ
ній мірі, притаманні пошуки 
позитивного образу, політич
ного ідеалу, шляхів порятун
ку для людства в жорстоку 
добу імперіалізму та фа
шизму.

Складний творчий шлях 
Фейхтвангера свідчить про 
його безнастанні пошуки 
героя XX століття, про пло
дотворний розвиток худож
ника від позицій абстрактно
го гуманізму до ідеї народ
ної революції. Неабияке міс
це в цих пошуках посідає 
марксистська філософія і об
раз комуніста.
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Дослідники і критики 
творчості Фейхтвангера 
справедливо відзначали її 
глибокі ідейні суперечності, 
проте часто вельми спроще
но трактували ставлення 
письменника до комуністів, 
посилаючись переважно на 
роман «Успіх» та на образ 
Каспара Прекля й ігноруючи 
ту еволюцію, яку пережив 
художник від «Успіху» до 
роману «Вигнання», від 
Прекля до образу Ганса 
Траутвейна.

Тимчасом, при всій склад
ності світогляду Фейхтван
гера та його ставленні до 
комуністичної ідеології, ево
люція образу комуніста в 
його творчості, тема Радян
ського Союзу і пов’язані з 
цим різні художні образи 
свідчать, що не-комуніст 
Фейхтвангер прийшов до 
усвідомлення історичної 
справедливості марксист
сько-ленінських ідей.

На протязі 30-х років 
Фейхтвангер створював ан
тифашистську трилогію «Зал 
чекання», яка відкривалася 
романом «Успіх». Саме в 
цьому творі' письменник один 
з перших у німецькій літера
турі змалював героя-кому- 
ніста. Значне місце в книзі 
посіли роздуми про кому

нізм, марксизм, Радянський 
Союз.

Роман «Успіх» — один з 
найбільших творів зарубіж
ної літератури 30-х років, 
перший німецький антифа
шистський роман, який бага
то в чому визначив творче 
лице Фейхтвангера.

Томас Манн писав, що 
«Успіх» був душевним баль
замом для всіх, хто потерпав 
від дедалі більш поширюва
ної зарази фашизму, від по
літичної мерзоти, яка не під
давалася винищенню. А 
Ю. Тинянов зазначав: «Ро
ман Фейхтвангера «Успіх» я 
вважаю за історичний роман 
у повному розумінні цього 
слова. Неясне для багатьох 
коріння німецького фашиз
му, атмосфера, в якій він на
родився, змальовані в цьому 
романі з силою і ясністю. 
Цьому романові судилося 
тривале життя».

Сюжет твору побудований 
на конфлікті між вільнодум
ним талановитим мистецтво
знавцем Мартіном Крюге
ром і баварськими філісте
рами та ханжами, які сфаб
рикували проти нього процес 
по обвинуваченню в амо
ральності.

Проте цей конфлікт — епі
зод неначебто дрібний — 
показаний так майстерно, 
що розкриває не тільки ру
шійні сили політики Бавар
ської республіки, а й поча-



ток розвитку в Німеччині 
фашизму, зокрема мюнхен
ський путч 1923 року.

У довгій галереї створе
них Фейхтвангером образів 
значне місце посідають 
вождь «щирих германців» 
Руперт Кутцнер — прототи
пом якого був Гітлер, гене
рал Феземан, під ім’ям яко
го зображений справжній 
ватажок пугчу генерал Лю- 
дендорф, барон Рейндль — 
типовий промисловий маг
нат - імперіаліст, майбутні 
штурмовики, есесівці, геста- 
повці.

Осуд косної й жорстокої 
баварської юстиції, жертвою 
якої став Крюгер, по суті ви
ростає у викриття фашизму, 
якому автор протиставить 
прогресивні сили світу.

В публіцистичних відсту
пах письменник розповідає 
про соціалістичний та кому
ністичний рух у багатьох 
країнах світу. Як про злочин 
пише він про страту Сакко і 
Ванцетті, яких вважає кому
ністами.

Від першої й до останньої 
сторінки в романі незримо 
присутній образ Радянсько
го Союзу — не лише як краї
ни, до котрої прикуті погля
ди комуніста Каспара Прек- 
ля, а й як втілення совісті 
світу.

Величезне змістове значен
ня має розділ про демонст
рацію в Берліні фільму 
«Броненосець «Потьомкін».

Фейхтвангер докладно по
дає зміст фільму, вирізняю
чи повні драматизму кадри 
(відомі епізоди із сходами, 
дитячою коляскою, солдат
ським чоботом), і простежує 
їх вплив на міністра юстиції 
Кленка, який став дириген
том у ганебному процесі над 
Крюгером.

Сила мистецтва соціалі
стичного реалізму виявилася 
такою, що перед нею не міг 
встояти навіть Кленк. Роз
гублений, пригнічений вихо
дить він з кінотеатру. Що
правда, за мить він стає тим 
самим Кленком, що й був, — 
жорстоким і самовдоводе-

ним. Але його вже не зали
шає усвідомлення того, що 
новий світ реально існує, і 
заперечувати його — річ без
глузда.

В іншому місці, в мірку
ваннях про честь та про ус
піх у зв’язку з мандрами та 
подвигами Амундсена і Но- 
біле, Фейхтвангер, віддаючи 
належне подвигові «Красі- 
на», протиставляє Радян
ський Союз батьківщині Но- 
біле, тобто Італії кінця 20-х 
років, де тоді вже панував 
фашизм. «Уцілілі, — пише 
Фейхтвангер про експедицію 
Нобіле 1928 року, — своїм 
порятунком завдячували 
криголамові, який належав 
країні, котра в галузі куль
тури і політики була найзав- 
зятішим ворогом їх власної 
країни».

Як бачимо, комуністичний 
рух у країнах світу, Радян
ський Союз були для пись
менника реальною силою, 
яка протистоїть світові кос- 
ності, мракобісся, фашизму.

Але разом з тим Фейхтван
гер особисто був далекий 
від комуністів, науковий маг 
теріалізм розумів спрощено: 
«Я... не марксист, який вва
жає, що світом правлять са: 
мі лиш економічні та мате
ріальні закономірності», — 
писав він у зв’язку з виходом 
роману «Успіх». Це й зумо
вило певну обмеженість 
створеного ним образу Кас
пара Прекля, який займає в 
романі важливе місце.

Фейхтвангер детально роз
криває характер Прекля, 
розповідає про його особи
сте життя, роботу, плани, 
взаємини з людьми. Він на
дає Преклю можливість 
«повністю висловитись», ши
роко цитуючи (щоправда 
досить простолінійно та 
спрощено) положення марк
систської філософії.

Автор явно співчуває Кас- 
парові, змальовує його кри
шталево чесним і непідкуп
ним. За широтою інтересів 
та інтелекту він стоїть вище 
від усіх інших героїв рома
ну, навіть найбільш симпа

тичних авторові: вільнодум
ного письменника Жака Тю- 
верлена і незалежної Поган
ий Крайн.

В особі Прекля Тюверлен 
має гідного співрозмовника. 
Вони розмовляють про марк
сизм, класову боротьбу, со
ціологію; роль письменника 
в суспільстві, тенденційність 
літератури. Під впливом 
Прекля Тюверлен пише пра
цю «Маркс і Дізраелі».

Прекль — талановитий ін
женер, конструктор автомо
білів. Водночас він захоплю
ється мистецтвом, роздумує 
про вплив кіномистецтва, 
рухомого зображення на жи
вопис. Він пише балади і ви
конує їх під власний акомпа
немент на банджо, пише 
працю «Про роль мистецтва 
у марксистській державі».

Та незважаючи на висо
кий інтелект і різнобічність 
інтересів, цей чоловік з «гли
боко запалими, пронизливи
ми очима» — догматик і ра
ціоналіст, який не вміє бути 
лагідним і людяним, не знає 
приємних емоцій. При цьому 
вчинки й навіть почуття йо
го не завжди вмотивовані й 
логічні.

Наївно звучить пояснення 
самого Прекля про причини, 
які привели його до марксиз
му. Це, виявляється, не спів
чуття до пригноблених та ін
ші такі сантименти, як він 
каже Йоганні, а пошуки яс
ного погляду на світ. За його 
переконанням, конче треба 
розуміти вчення про додат
кову вартість, про нагрома
дження капіталу, щоб збаг
нути не лише закони люд
ського життя, долю рурських 
робітників, німецького імпе
ратора і кантонських кулі, а 
й сенс власних дій, щоб 
прийти «до підкорення або 
до боротьби з власною до
лею».

Проте не ці моменти ви
значають обмеженість обра
зу Каспара Прекля. Фейхт
вангер показав діяльність 
цього персонажу в трьох ас
пектах: у захисті Крюгера, 
в боротьбі з Рейндлем і в
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ідеологічних суперечках з 
Тюверленом. А участь як 
Прекля зокрема, так і всьо
го робітничого класу Німеч
чини в цілому в боротьбі з 
фашизмом не знайшла від
биття в романі. Письменник 
тим самим і збіднив образ 
Прекля, і схибив проти істо
ричної правди. •

Все це свідчить про те, що 
наприкінці 20-х років Фейхт
вангер не бачив ще справж
нього політичного героя-бор- 
ця проти німецької імперіа
лістичної реакції. І все ж 
Каспар Прекль став у ні
мецькому романі першим 
героєм-комуністом із склад
ним характером, з докладно 
обгрунтованим світоглядом.

Написаний ще в 1930 р., 
роман «Успіх» звучить акту
ально і тепер: зловісні обра
зи фашистів, створені в ньо
му, викликають певні асоціа
ції з нинішніми «щирими 
німцями» — націонал-демо
кратами і реваншистами.

Другий роман трилогії, 
«Сім’я Опперман», створе
ний наприкінці 1933 року по 
свіжих слідах подій у Німеч
чині кінця 1932 — початку 
1933 року.

За своїми жанровими 
особливостями це роман- 
хроніка — історія сім’ї в 
кількох поколіннях, — ви
триманий в традиціях «Буд- 
денброків» Томаса Манна. 
Цей вид роману поширився 
в літературі критичного реа
лізму XX століття. Досить 
пригадати, наприклад, «Сагу 
про Форсайтів» Голсуорсі, 
«Сім’ю Тібо» Роже Мартен 
дю Гара* «Сім’ю Буссар- 
дель» Філіппа Еріа.

«Сім’я Опперман» Фейхт
вангера відрізняється від 
цих хронік лаконізмом і, го
ловне, куди більшою полі
тичною гостротою та прист
расністю. Застосовуючи до 
«Сім’ї Опперман» відомі 
слова Стендаля, можна ска
зати, що роман цей «тріпоче 
політичним хвилюванням»*

Фейхтвангера передусім 
цікавить, теж на відміну од 
авторів відомих сімейних 
хронік, не історія родоводу, 
не життєві шляхи членів ро
дини протягом тривалого ча
су, а крах Опперманів, долю 
яких визначив фашизм.

Чільне місце в галереї 
сім’ї Опперман посідають 
Густав і Бертольд, які стали 
на шлях опору фашизмові.

Чистий і розумний юнак 
Бертольд вступає в духов
ний двобій з учителем-наці- 
стом Фогельзангом і гине. 
На відміну від свого батька 
Мартіна Оппермана, Бер
тольд не може пристосува
тись, не може прилюдно по
каятись в «антипатріотиз- 
мі».

Тема Бертольда в романі 
дуже істотна, бо саме цього 
юнака Фейхтвангер змальо
вує щирим німцем у високо
му патріотичному розумін
ні. Всією суттю свого харак
теру Бертольд протиставле
ний не лише своєму батькові 
Мартіну, двоюрідній сестрі 
— сіоністці Рут і директоро
ві гімназії Франсуа з його 
лібералізмом та поверховим 
вольтер’янством, але насам
перед учителеві Фогельзангу 
та його духовному послідов
нику гімназистові Вернеру 
Ріттерштегу.

До речі, лінія Фогельзанг- 
Бертольд теж бере початок у 
традиціях німецької прогре
сивної літератури, де не ви
падково посів важливе місце 
образ учителя-шовініста, що 
відіграв зловісну роль в істо
рії Німеччини (Унрат у 
«Вчителі Унраті», Кюнхен у 
«Вірнопідданому» Г енріха
Манна).

Іншим шляхом приходить 
до ідеї опору Густав Оппер
ман. Життєлюб та епікуре
єць, спершу далекий від по
літики, він стикається з жор
стокою фашистською дійс
ністю.

Вирішальний вплив на Гу
става зробило знайомство з 
юристом Більфінгером та зі
браними ним страшними ма
теріалами про «звичайний

фашизм», загибель друга в 
концтаборі, а також зустріч 
з представником німецького 
підпілля Тейбшіцем.

Лише після цього свідомо 
і з ясною метою повер
тається Густав з паспортом 
Тейбшіца до Німеччини і там 
починає свій «шлях на Гол
гофу», знаючи, що йде на не
минучу смерть. Обвинуваче
ний в агітації проти «нового 
порядку», Густав пізнає всі 
страхіття концтабору й ги
не, зламаний ним.

Автор глибоко розуміє 
Бертольда і Густава й не 
приховує своєї симпатії до 
них. Письменник має слуш
ність, примушуючи читача 
силою свого художнього пе
реконання поставити роман
тичний бунт Бертольда вище 
від самопожертви Густава 
(не випадково про агітацій
ну діяльність Густава, яка 
передувала концтабору, ска
зано лише побіжно).

Фейхтвангеру чужий хо
лодний утилітаризм деякої 
частини тодішньої молоді, 
репрезентованої П’єром Тю
верленом — антиподом Бер
тольда.

Бертольд не зміг жити, бо 
від нього зажадали, щоб він 
зрікся своїх поглядів, тобто 
свого «я». Для П’єра Тювер- 
лена це — безглузде мучени
цтво, романтика. Він з лег
кістю може сказати те, що 
від нього вимагають, хоч ду
має при цьому інакше. Тео
рія його, що зводиться до 
формули «розумніше жити 
за ідею, аніж умирати за 
неї», викладена в суперечці 
з Густавом:

«Кілька наївних наклепни
ків вигадали про великого 
Галілея, ніби він сказав: «А 
все-таки вона крутиться». 
Не казав він цього. Поба
чивши знаряддя тортур, він 
негайно зрікся. Бо він був 
справді великий. Він знав, 
що все одно земля крутить
ся і буде крутитися, то ж чо
му б йому не сказати, що во
на не крутиться. Адже скаже 
він чи не скаже, від цього во
на крутитись не перестане,—

88



ось що він думав нишком. 
Отак слід було б робити і 
вашим героям, добродію. 
Горлати «хайль Гітлер», а 
нишком думати інакше»...

Епізодичний образ П’єра 
Тюверлена має, проте, у 
Фейхтвангера принципове 
значення. Тема політичного 
і наукового фарисейства хви
лювала передових німець
ких письменників - антифа
шистів.

Друг Фейхтвангера Бер
тольт Брехт створив драму 
«Життя Галілея», де сміли
во, по-новаторському розв’я
зав проблему ренегатства в 
зв’язку з подвигом і падін
ням історичного Галілея.

Отже, ще до Брехтового 
«Життя Галілея» Фейхтван
гер з властивою йому ху
дожньою проникливістю 
стурбовано писав про згуб
ну роль такої теорії.

Фейхтвангер змальовує в 
цьому творі і справжніх нім
ців. для яких справедли
вість, честь, людяність — не 
романтика, не порожні сло
ва, а принципи, які треба за
хищати, в ім’я яких треба 
чинити опір фашизмові. Та
кий механік Пахніке, який 
викриває на суді націстів. 
Такі професор Мюльгейм з 
його розумінням суті фашиз
му («Європа перебуває під 
загрозою такої навали вар
варів, якої світ не знав з ча
сів переселення народів», — 
пророче каже він), таємний 
радник Лоренс, який мужньо 
боронить клініку Едгара, ме
дична сестра Єлена.

Отже, цей твір свідчить 
про те, що вже на початку 
30-х років Фейхтвангер ба
чив, що головні борці проти 
фашизму — комуністи. Але 
в той час письменник не зу
мів ще створити глибокі та 
переконливі образи кому
ністів і показати їх у дії, бо 
сам стояв далеко від них і 
не знав глибоко їхньої ді
яльності. Звідси схематизм і 
скоромовка там, де йдеться 
про комуністичне підпілля

На сторінках «Сім’ї Оп- 
перман» Фейхтвангер згадус

про найбільш популярну в 
Німеччині людину, чий голос 
особливо охоче слухали на
родні маси, людину, най
страшнішу для фашистів і 
через те вкинуту в концта
бір. Очевидно, Фейхтвангер 
мав на увазі Ернста Тель
мана.

В романі є два герої-кому- 
ністи — Георг Тейбшіц і 
Клаус Фрішлін.

Тейбшіц скупо розповідає 
Густаву про антифашист
ське підпілля, про склад
ність «служби під дамокло- 
вим мечем», про подвиги 
гамбурзьких робітників - ан
тифашистів, про звірства на
ці. Але Тейбшіц, цей колиш
ній в’язень № 743, стомився 
від боротьби. На відміну від 
нього Клаус Фрішлін не 
складає зброї. Головне, чим 
відрізняється він як від 
Тейбшіца, так і від інших 
героїв роману, — це ясне ба
чення своєї життєвої мети, і 
непримиренність до фашиз
му, впевненість у тому, що 
гітлерівці зазнають поразки. 
«Коли впаде влада фа
шистів, на цих будинках, 
певно, поприбивають дошки 
на спомин про найглибшу 
ганьбу Німеччини», — каже 
він про в’язниці.

Найповніше розкриваєть
ся Фрішлін у сцені остан
нього побачення з Густавом, 
який нелегально повернувся 
до Німеччини. В минулому 
лагідний і поступливий друг 
та помічник Густава, Фріш
лін перетворюється тепер у 
вольову й рішучу людину. 
Він одверто й різко осуджує 
той жертовний шлях одина- 
ка-антифашиста, що на ньо
го стає Густав. «...Ви можете 
розповідати людям те, що 
коїться в країні. Але те, що 
коїться, вони й без вас дав
но знають. Вони більш не хо
чуть цього знати. Вони хо
чуть знати одне: що робити? 
Можете ви це сказати їм, 
докторе Опперман? Чи знає
те ви, в чому вихід? Ми ж бо 
знаємо, в чому він. Тим-то я 
й дозволяю нашим людям 
важити життям. А вам я цьо

го не дозволю», — каже 
Фрішлін.

Але Густав не погодився з 
аргументами Фрішліна і 
став на шлях донкіхотського 
героїзму. «Він бере участь у 
марафонському бігу, щоб 
приставити жезло з рапор
том, але, на жаль, його жез
ло було порожнє», — каже 
Фрішлін про Густава.

Роман закінчується утвер
дженням діяльності Фрішлі
на, лист якого про останні 
дні життя Густава звучить 
як висновок з усієї розповіді 
про життєві шляхи Оппер- 
манів та інших героїв рома
ну. «Ми ведемо далі нашу 
роботу і знаємо, що робити. 
Під цим «ми» я... розумію 
дуже велику частину німець
кого народу».

Заключний роман «Залу 
чекання» — « В и г н а н н я »  
(1939) є вершиною не тіль
ки трилогії, а, як антифаши
стський твір, усієї творчості 
Фейхтвангера.

Тут дістає завершення і 
пояснення філософський об
раз «залу чекання». Один з 
головних героїв роману, ком
позитор Зепп Траутвейн, 
створює симфонію під наз
вою «Зал чекання». Він не 
просто вкладає в неї свої 
думки, переживання, віру, а 
й намагається виразити своє 
розуміння історичної ролі 
своїх сучасників, зокрема 
німецьких емігрантів-ан- 
тифашистів.

Людство перебуває в залі 
чекання і от-от має рушити 
в дорогу. В цю жорстоку до
бу розгулу фашизму воно 
подібне до транзитних паса
жирів, і Фейхтвангер глибо
ко стурбований тим, в який 
саме поїзд сяде більшість із 
них. Тим-то мистецтво Зеппа 
«кричало, тужило, обвинува
чувало», і ці обвинувачення 
не можна було не почути.

У «Вигнанні» Фейхтвангер 
багато в чому подолав свої 
ідейні помилки. Йому вдало
ся показати соціально-полі
тичну природу фашизму че
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рез діяльність впливового 
політика Гейдебрега, а та
кож розкрити залаштункові, 
таємні підступи фашистів в 
галузі дипломатії (фон Гер- 
ке) і журналістики (Візе- 
нер).

Крім того, в романі «Виг
нання» Фейхтвангер уперше 
відмовився від трактування 
антисемітизму як основної 
суті фашизму, а єврейської 
нації — як єдиної, позакла- 
сової, що протистоїть фа
шизмові.

Один з найпереконливі
ших образів не лише цієї 
книги, а й усієї творчості 
Фейхтвангера, — єврей Гін- 
гольд, могутній серед німець
ких емігрантів у Парижі ви
давець і буржуазний ділок. 
Головне в цьому образі те, 
що цей «правовірний» вираз
ник «єврейства» іде на угоду 
з фашистами через своє ко
ристолюбство: зраджує і
свого «одноплемінника» 
журналіста Фрідріха Бенья- 
міна і всю редакцію еміг
рантської газети «Паризькі 
новини». Весь шлях Гінголь- 
да, вся його діяльність вмо
тивована передусім соціаль
но, а потім уже психологіч
но, — наприклад, в історії 
розправи з Траутвейном, у 
створенні нової редакції 
«Паризьких новин», у зв’яз
ках з фашистами Лейзеган- 
гом та Візенером.

«Вигнання» — вершина 
творчості Фейхтвангера та
кож тому, що в цьому рома
ні змальований чудовий об
раз позитивного героя. Саме 
в цій книзі образ комуніста 
вперше набуває рис люди
ни «з плоті та крові» — жи
вої, переконливої, мислячої, 
розумної та принадної. Це 
юний Ганс Траутвейн, з 
яким пов’язане майбутнє, до
ля «транзитних пасажирів 
залу чекання».

Символічним є такий збіг 
обставин: симфонія Зеппа
Траутвейна переможно зву
чить в ефірі саме тоді, коли 
Ганс від’їздить до Москви.

Тема Ганса в романі роз

вивається в кількох аспек
тах. Насамперед, це станов
лення характеру героя 30-х 
років, пошуки сенсу життя— 
давня тема виховання почут
тів. По-друге, це духовна бо
ротьба між Гансом і Зеппом 
змальована не як одвічний 
конфлікт між батьками та 
дітьми, а як розбіжність іде
ологій, світогляду.

Характер Ганса розкритий 
у взаєминах-з батьками, в 
ідейних сперечаннях з Зеп
пом, у перших любовних 
хвилюваннях, у дружбі з па
літурником Меркле — ста
рим комуністом і духовним 
наставником хлопця.

У своїх ідейних розбіж
ностях з батьком Ганс шу
кає допомоги у Меркле, який 
пояснює йому трагедію по
коління буржуазної інтелі
генції, що формувалося в 
роки першої світової вій
ни. «Що стільки мільйо
нів людей загинуло з ви
ни кількох сотень хижаків, 
які бажали мати ринки і за
лагодити свої справи, — ці
єї правди вони не можуть ви
тримати: їм треба задурма
нювати себе великими сло
вами — «нація», «демокра
тія», «свобода», — пояснює 
Меркле трагедію Зеппа, який 
духовно живе ще у XIX сто
літті і відповідно розуміє ці 
поняття; в XX столітті в ка
піталістичних країнах від 
демократії й свободи лиши
лися самі тільки назви.

Старий комуніст пояснює 
Гансові, як важко Зеппу че
рез це зрозуміти світогляд 
сина, і радить хлопцеві поки 
що залучити батька до бо
ротьби проти фашизму, до
вівши, що справжня опора в 
боротьбі за свободу й щастя 
— Радянський Союз.

Проте в дії Меркле не по
казаний, образ його багато 
в чому декларативний і схе
матичний, позбавлений тієї 
життєвої переконливості й 
художності,*.' які притаманні 
образу Ганса. Це ніби ета
лон ідейної людини, за яким 
перевіряє себе хлопець.

З образом Ганса пов’яза

ний також образ Радянсько
го Союзу, він постійно при
сутній у мріях юнака.

Будучи архітектором, Ганс 
опанований ідеєю не тільки 
споруджувати будинки й мі
ста, а й створити новий світ. 
Звідси його переконання, що 
справжнє поле його діяль
ності — тільки Схід, Моск
ва, і Радянський Союз по
стає в Гансовій уяві у вигля
ді величезної новобудови.

Ідейні розбіжності батька 
й. сина виявляються в питан
ні, яке становить провідну 
сюжетну лінію роману: бо
ротьба Зеппа за визволення 
журналіста Беньяміна, ви
краденого фашистами і вки
нутого у концтабір. У зв’яз
ку із справою Беньяміна 
стикнулися дві різні концеп
ції фашизму та методів бо
ротьби з ним — концепція 
Ганса і концепція Зеппа.

Ідеаліст Зепп вірить, ніби 
фашизм можна перемогти 
словом, моральним впливом. 
Так, він переконаний, що 
Швейцарія своїм протестом 
проти потоптання фашиста
ми елементарних прав люди
ни, яке виявилось у викра
денні Беньяміна, і вимогою 
звільнити його, сприяє бо
ротьбі проти фашизму. Біль
ше того — саме так тільки й 
можна, мовляв, скрушити 
фашизм.

А юний Ганс не вірить, ні
би націстів можна знищити 
найрозумнішими і найза- 
пальнішими промовами. Він 
каже, що умовляння не при
мусить фашистів випустити 
владу з рук, що проти на
сильства треба боротися 
тільки насильством.

У романі знайшло відбит
тя позитивне ставлення 
Фейхтвангера до Радянсько
го Союзу: і в поглядах Ган
са, шукання якого завершу
ються від’їздом до СРСР, і у 
висловлюваннях Жака Тю- 
верлена, і в роздумах само
го автора з приводу зрадни
цтва Андре Жіда, міфа про 
«залізну завісу» тощо. І це 
не випадково: роман «Виг
нання» написаний після по
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дорожі Фейхтвангера до 
СРСР і створення книги 
«Москва, 1937 рік».

Образам комуністів остан
ньої книги трилогії — «Ви
гнання» теж притаманні де
яка простолінійність і декла
ративність, хоч і в меншій 
мірі, ніж у попередніх рома
нах. Проте безперечно, що в 
завершальному романі три
логії Фейхтвангер перекон
ливо наголошує на необхід
ності дії, боротьби, бо вони 
стоять вище за слово і єди
но здатні знищити сучасне 
зло — фашизм. Ідея ця в ро
мані не є декларацією, вона 
втілена в переконливих об
разах Ганса, який прийшов 
до комунізму і Радянського 
Союзу, і Зеппа з його склад
ним шляхом до світогляду

сина, до створення музики 
«Залу чекання», сповненої 
революційно-політичних ду
мок та образів.

В романі «Вигнання» 
Фейхтвангер ішов до втілен
ня цієї ідеї цілком свідомо. 
Про це свідчить обраний шш 
епіграф з Гете, сенс якого— 
в необхідності відмовитися 
від безгрунтовних ілюзій за
ради життя нового, істинно
го і справедливого. В цьому 
суть життєвої драми і про
зріння головного героя ро
ману, композитора Зеппа 
Траутвейна, і обгрунтування 
правоти комуніста Ганса.

Після потрясінь, пережи
тих людством під час другої

світової війни, Фейхтвангер 
близько підійшов до справж
нього розуміння рушійних 
сил історичного розвитку.

Від антифашистської три
логії 30-х років з яскравими 
образами комуністів, через 
антифашистські романи 40-х 
років з темою опору, 'митець 
закономірно прийшов до ро
манів «Лисиці у виноград
нику» та «Мудрість дивака», 
де стверджував справедли
вість революційних дій на
роду.

Тож не випадковий харак
тер мало визнання Фейхт
вангера: «Історія як минула 
так і сучасна, лишається 
незбагненною без того клю
ча, що його дав нам Карл 
Маркс».

ПРЕМІЯ ЗА СТАРАН
НІСТЬ. Американська кіно
прокатна фірма, яка взяла 
на себе розповсюдження 
горезвісного фільму «Зелені 
берети», має чималий клопіт 
з цим брудним витвором, що 
вихваляє «подвиги» амери
канських агресорів у В’єт
намі. Кіноглядачі в різних 
країнах світу або зовсім 
бойкотують цей брехливий 
фільм, або освистують йо
го. І от названа фірма вирі
шила нагородити «Спілку 
власників прокатних кон
тор» ФРН за її  «зусилля по 
популяризації фільму «Зеле
ні берети» серед населення 
Федеративної Республіки Ні
меччини». І нагороджені, і 
ті, що нагороджують, замов
чують той факт, що і в 
ФРН під час демонстрації 
фільму часто доводилося 
викликати поліцію.

т ш т с ш л
ВСЕСВІТУ.

ЯК ВОНИ ОБИРАЮТЬ.
У Сполучених Штатах вий
шла друком книга Генрі 
Кроусмена «Як ми обираємо 
президента», де зібрані чис
ленні факти порушень ви
борчого законодавства і на
віть явної фальсифікації ре
зультатів виборів. Зокрема, 
у тій книзі наводиться та
кий приклад з президент
ських виборів 1960 року в 
місті Хьюстон, у штаті Те
хас, де при підрахунку ви
борчих бюлетенів їх вияви
лося на 100 тисяч більше, 
ніж було самих виборців...

НА НАУКОВІЙ ПІДСТА
ВІ... Західнонімецька «Спіл

ка роботодавців» рекомен
дувала своїм членам таке: 
не підвищувати заробітної 
платні тим робітникам і 
службовцям, вага яких пе
ревищує сто кілограмів. 
Мовляв, науково доведено, 
що такі люди повинні їсти 
якомога менше...

ЦІННИЙ СУВЕНІР. По
ліція Лос-Анджелеса за
арештувала чоловіка, що 
продавав кришталеву посу
дину. В тій посудині була 
крапля якоїсь рідини, й чо
ловік запевняв, що то сльо
за знаменитої кінозірки Ме- 
рилін Монро. Цей добродій 
нібито працював колись 
освітлювачем у кіностудії 
й підхопив ту сльозу, коли 
чарівна Мерилін під час 
зйомки плакала перед кіно
камерою.
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ВСЕСВІТУ

МОРАЛІСТИ. У невелич
кому ірландському місті 
Дінглоу вже були скасували 
давній закон, за яким у кі
нотеатрах чоловіки й жінки 
мають сидіти в різних міс
цях, відгороджених одне від 
одного бар'єрами. Та неза
баром старий закон знову 
вступив у силу. Цього до
моглися деякі депутати 
міського самоврядування, 
які угледіли у новому по
рядку загрозу для мораль
ності населення міста.

«ЧОРНІ ПОЛКОВНИКИ» 
ДІЮТЬ... У Греції заборо
нено тепер продаж будь- 
яких грецько-російських і 
російсько-грецьких словни
ків, у тому числі й науко
вих. З продажу вилучено 
також підручники російської 
мови й звичайні туристські 
розмовники. У відповідному 
розпорядженні міністерства 
внутрішніх справ уряду 
хунти всі ці книги кваліфі
куються як «антидержав
ні»...

ЗНОВУ СТАРА ПРОБ
ЛЕМА! Після довгої перер
ви у багатьох західних 
країнах знову почали рекла
мувати всілякі засоби про
ти облисіння. Особливо гуч
но пропагується рецепт од
ного датського фахівця док-

Ітора Арне Ганзена. Він за
пропонував лікувати обли
сіння за допомогою... зву
ків дрібної барабанної тре
лі! Ганзен вже навіть знай
шов кількох пацієнтів, які 
запевняють, що барабанна 
терапія їм допомагає...

ТЕЛЕФОН І ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ. Під час цікавих 
телевізійних передач число 
телефонних розмов значно 
зменшується. Так принайм
ні твердять працівники те
лефонних станцій багатьох 
польських міст. «Наша апа
ратура тоді відпочиває, — 
розповідає один з них. — 
Зате, коли ці передачі за
кінчуються, вона працює з 
подвійним навантаженням».

Понад шість років тривала 
складна суперечка між урядом 
Італії і Ватіканом. Ішлося про те, 
щоб католицька церква, центр 
якої — Ватікан міститься в столиці 
Італії Римі на становищі суверен
ної феодально-церковної держави 
(такий статут було визначено в 
1929 році на підставі так званої 
Латеранської угоди між тодішнім 
папою Римським і Муссоліні), 
сплачувала б прибуткові податки 
до італійської скрабниці.

Післявоєнна Італія ввесь час пе
ребуває в скрутному фінансово
му становищі. Адже левову частку 
бюджету поглинають видатки, по
в’язані з членством у НАТО і гон
кою озброєнь. Єдине, що може 
хоч якось зарадити справі, — це 
обкласти податком Ватікан.

Як відомо, Ватікан налічує лише 
тисячу чоловік населення й має 
44 гектари землі. В порівнянні з 
нею навіть такі карликові держа
ви, як Ліхтенштейн або Сан-Ма
ріно, видаються величезними. Та 
коли зважити на фінансовий по
тенціал — картина стає протилеж
ною. Ми не наважуємося по
рівнювати багатства Ватікану на
віть з англійськими: досить нага
дати, що він володіє різними ак-

Урочистий винос папи до собо
ру святого Петра на нараду в 
справах оподаткування.

ціями на суму в 5 мільярдів дола
рів, а англійський уряд ще до ни
нішньої жорстокої фінансової кри
зи й девальвації фунта стерлінгів 
мав цих акцій у два рази менше.

Латеранська угода 1929 року 
була потрібна Муссоліні для того, 
щоб авторитетом папи Римського 
підтримати престиж свого фа
шистського режиму. За це варто 
було заплатити, і папи один по 
одному, в обмін на фінансові 
пільги, благословляли розбійниць
ку внутрішню політику чорносо
рочечників, вітали загарбання 
Абіссінії, сприяли союзу Гітлера 
й Муссоліні.

А от тепер, всупереч Латеран- 
ській угоді, італійські фінансисти 
вимагають від папи насамперед 
прибуткового податку на суму 
близько 12 мільйонів доларів на 
рік. Можливо, сучасний уряд Іта
лії й сам не від того, щоб Ваті
кан так молився за нього й так 
його вихваляв, як хвалив свого ча
су фашистського диктатора — та 
грошей на таку розкіш рішуче не 
вистачає. І хоч-не-хоч, а довелося 
йти на конфлікт.

Справа ця не така легка ще й 
тому, що справжні прибутки Ва
тікану тримаються в суворій таєм
ниці.

«Прибутки церкви, — писав не
щодавно ватіканський офіціоз 
«Оссерваторе романо», — ідуть
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Власність Ватікану: завод мінеральних вод фірми 
«Пер’є» у Франції

від народу, який приносить їх 
смиренно і щедро. І коли папа 
зберігає ці прибутки, то він ро
бить це не для себе, і вже на
певне не для грошового зиску чи 
приватних спекуляцій...»

Що прибутки католицької церк
ви певною мірою йдуть безпосе
редньо від народу, це є незапе
речним фактом. Якщо комусь до
водилося побувати, наприклад, у 
Неаполі під час щорічного місце
вого релігійного свята, він міг 
бути свідком досить своєрідної 
картини: вулицями під звуки ду
хового оркестру крокує пишна 
процесія. Попереду несуть статую 
святого шефа цього міста. Поряд 
топчуться ченці з карнавками. Во
ни підбігають до учасників про
цесії, до людей, що стоять на тро
туарах, і звичним жестом струшу
ють у них перед носом карнав- 
кою. Монетки всередині бряж
чать, і люди лізуть до кишені по 
дрібні гроші. Це — так званий 
«гріш святого Петра». Розрахунок 
правильний: один гріш — це ніщо, 
а мільйон грошей це вже щось...

Багато хто із заможних вірую
чих підбігає до статуї й чіпляє на 
неї банкноту. Коли процесія до
ходить до собору, то святого за 
асигнаціями вже й не видно. На
решті статую вносять до церк
ви й ставлять на почесне місце. 
Тут на неї навішують другий і тре
тій шар банкнотів. Коли цю про-

Туристське агентство ЧІТ у Римі 
— також належить Ватіканові.

цедуру закінчено, священик під
ходить до зображення святого, 
артистичним жестом фокусника 
знімає з нього гроші й несе їх до 
сакристії, тримаючи на витягнутих 
вперед руках, подалі від своєї ки
шені: мовляв, це божий дар. Не
відомо, чи прилипає щось до йо
го сутани, але що мільйони, зібра
ні й в такий спосіб, збільшують 
багатства Ватікану, — це зрозумі
ло кожному.

В самій Італії зберігається не 
більше десяти процентів папських 
капіталів. Причин на це дві: по- 
перше, гроші треба вкладати в 
найвигідніші підприємства, по-дру
ге, Латеранська угода залишаєть
ся угодою, а про всяк випадок 
спокійніше розмістити церковні 
багатства в кількох країнах. Ваті
кан, наприклад, є акціонером най
більшої французької фірми «Пе- 
р'є», що торгує мінеральною во
дою. Ватікан володіє багатьма 
хмарочосами в Нью-Йорку. При 
чому висота цих будинків роздра
тувала навіть таких правовірних 
католиків, як члени родини Кен- 
неді: ті поскаржилися, що Ватікан 
будує хмарочоси метрів на сорок 
вищі, ніж побудований ними влас
ний так званий «культур-центр» 
(американські мільйонери часом 
кидають якусь суму на «культурні 
заходи» — досить згадати відо
мий «Рокфеллер-центр», який, 
до речі, приносить чималі при
бутки своїми видовищними закла
дами щедрому мільярдерові). 
Відповідь Ватікану на скарги ро
дини Кеннеді була по-християн

ському смиренна: ми дуже шко
дуємо, що наші будинки вищі, але 
менша кількість поверхів позна
чилася б на їхній прибутковості!

Та самою лише мінеральною 
водою й американськими хмаро
чосами папські підприємства не 
обмежуються. Є в Італії місто 
Сан-Ремо, а в ньому відоме на 
весь світ казино, — гральне під
приємство; яке робить ^солідну 
конкуренцію не менш відомому 
Монте-Карло. Воно також нале
жить Ватіканові.

Папа Римський має акції італій
ських транспортних компаній, ма
каронних фабрик, млинів тощо. 
Ватікан має два своїх банки. Ди
ректором одного з них, «Банко 
ді Рома», є небіж померлого па
пи Пія XII Пачеллі, відомого 
спільника Гітлера й Муссоліні. 
Другий банк називається «Банко 
ді санто Спіріто», — «Банк свя
того Духа», і сама його назва по
казує, що святий Дух непогано 
дбає про ситість Тіла.

Ватікан вкладає також десятки 
мільйонів доларів до американ
ського банку Моргана, десятки 
мільйонів фунтів стерлінгів до 
англійського банку «Гембро». Не 
від того папа, щоб інвестувати 
мільйони швейцарських франків і 
у «Креді Сюїс». І всюди ці гро
шики не лежать без руху, а нав
паки, допомагають провадити різ
ні спекулятивні операції, завдяки 
яким на них наростають проценти.

З 1962 року йде затята бороть
ба між безбожними італійськими 
податковими інспекторами й свя
тими безсрібниками із Ватікану. 
Урядові фінансисти виходять з 
того, що Ватікан повинен сплачу
вати податки, бо іноземний влас
ник має ділити свої прибутки з 
державою, на землі якої розмі
щена значна кількість його під
приємств. Адвокати ж папи поси
лаються на Латеранську угоду.

Остаточно розв’язати це пи
тання мав італійський парламент. 
Та раптом Ватікан повідомив, що 
згодний платити податки з при
бутків від свого капіталу, хоча й 
вважає це за несправедливе. Од
ночасно Ватікан також повідомив, 
що сплачуватиме податки лише 
частинами, бо не зможе негайно 
дістати таку велику суму грошей.

А це «святе» підприємство — 
казино в Сан-Ремо — перекон
ливо доводить, що грати в 
азартні ігри навіть з Отцем, Си
ном і святим Духом — справа 
небезпечна...



КРИГА СКРЕСЛА
Протягом кількох остан

ніх років помітно посилився 
інтерес до бібліографуван
ня української літератури і, 
зокрема, іншомовних пере
кладів творів наших пись
менників. Можна назвати 
десятки статей і наукових 
розвідок з цих питань, до
сить цікаві довідники. Од
нак донедавна розпорошені 
і все-таки спорадичні зусил
ля численних авторів не 
могли створити адекватної 
картини такого надзвичай
но важливого й відрадного 
явища, як поширення укра
їнської радянської літерату
ри за рубежами СРСР

І от наприкінці минулого 
року з’явилися дві книжки, 
що їх можна розглядати як 
серйозні заявки на грунтов
ні бібліографічні й літерату
рознавчі праці з питань за
рубіжної україністики. Маю 
на увазі покажчик «Твори 
письменників Радянської 
України у зарубіжних ви
даннях. 1945— 1966», укла
дений В. Бабичем (видання 
Книжкової палати УРСР), 
та брошуру кандидата філо
логічних наук Л. Коваленка 
«Долаючи відстані й кордо
ни» (товариство «Знання»).

Покажчик В. Бабича 
охоплює переважну біль
шість книжок українських 
письменників, перекладених 
іноземними мовами за по
воєнне двадцятиліття, тобто 
за найбільш насичений і ре
зультативний період зна
йомства зарубіжного читача 
з нашою літературою.

Книжка відкривається пе
редмовою укладача. Далі 
йдуть розділи: «Покажчик
творів, які вийшли окреми
ми виданнями», «Антології, 
збірники», «Іменний покаж
чик письменників Радянсь
кої України», «Алфавітний 
покажчик мов. на які пере
кладені твори, що включені 
в дане видання».

Хотілося б зупинитися на 
деяких методологічних пи
таннях, що постають після 
знайомства з покажчиком 
В. Бабича.

Хоч автор і пише, що його 
праця є «першою спробою 
зібрання найбільш повних 
даних про видання україн
ської літератури за рубе
жем», — це не зовсім точно. 
По-перше, довідник, обме
жений певним періодом, ВЖС:

в силу цієї обмеженості не 
може претендувати на ви
черпність. По-друге, — ук
ладач не міг цього не зна
ти — ще 1966 року вийшов 
довідник «Українська радян
ська література між IV і V 
з’їздами письменників Ук
раїни. 1959— 1966», в якому 
досить солідно представле
но бібліографію зарубіжних 
перекладів також за певний 
період. Дивно, що автор не 
скористався досвідом того 
видання. Досить сказати, що 
в покажчику В. Бабича бра
кує близько 20 перекладів, 
кількох антологій і збірок, 
описаних у довіднику 1966 р.

Порушивши ним самим 
встановлений принцип добо
ру, укладач, природно, не 
може уникнути помилок. 
Так, скажімо, цілком ви
правдано включивши в до
відник різномовних авторів, 
які живуть і працюють на 
Україні, він називає серед 
них і С. Сергєєва-Ценсько- 
го. Якщо йти цим шляхом, 
то до покажчика слід вклю
чити О. Гріна, Е. Багриц
кого, К. Паустовського, 
І. Бабеля, Ю. Олешу та ін
ших письменників, які дов
ше чи коротше були пов’я
зані з Україною.

Викликає сумнів доціль
ність винесення збірників і 
антологій в окремий розділ. 
І ось чому: це утруднює ко
ристування покажчиком. Бо 
логічно під прізвищем того 
чи іншого автора знайти усі 
відомості, що стосуються 
перекладів його творів.
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Інакше читачеві доводиться 
вишукувати письменника, 
який його цікавить, ча
сто з досить великого
списку авторів тієї чи
іншої антології. Щоправда, 
це ще півлиха. Справжнє 
лихо, коли в описі збірника 
подибуємо знамените «та 
інші» (№№ 1089, 1146). Не
вже тут можуть бути «ін
ші»? І хіба бібліографічний 
покажчик не покликаний са
мою своєю природою бути 
скрупульозно точним?

Згадуючи празьку «Анто
логію сучасних українських 
оповідань» 1956 року 
(№ 1138), укладач зазначає, 
що в ній представлені 32 ав
тори. А хто саме? Важко 
повірити, що укладач не міг 
довідатися точно про зміст 
не такого вже й давнього 
збірника.

Серед іншомовних видань 
творів нашої літератури пев
ну частку становлять пере
клади, здійснені в Радянсь
кому Союзі. В. Бабич поми
нув ці переклади і, на мою 
думку, збіднив загальну 
картину. Адже ці переклади 
також призначені для за
рубіжного читача, отже, ви
конують ту ж місію, що й 
випущені зарубіжними ви
давництвами (тим більше, 
що маємо приклади коопе
рування наших і зарубіжних 
видавництв, як-от закарпат
ських та угорських). Зреш
тою, нас найбільше цікавить 
і хвилює кінцевий резуль
тат — скільки людей за 
кордоном прилучилися до 
української радянської лі
тератури, відчули і сприйня
ли пульс нашого життя.

Вважаю також, що довід
ник, який претендує на 
більш-менш вичерпну інфор
мацію, не може обійтись 
без повідомлень про зару
біжні літературознавчі й 
бібліографічні праці, при
свячені українському пись
менству. Адже зараз процес 
знайомства зарубіжної гро
мадськості із нашою літера
турою перейшов у нову, 
«якісну» стадію. Тобто від

бувається не тільки кіль
кісне накопичення фактів, а 
і вивчення процесів і особ
ливостей нашого письменст
ва. Праць такого роду за 
кордоном виходить щорік 
більше. Однак єдине згада
не в покажчику видання 
цього типу («Сучасна ра
дянська література. III. Ук
раїнська і білоруська» — 
№ 1144, ст. 168) абсолютно 
випадково потрапило в роз
діл антологій і збірників.

Нарешті, останнє заува
ження, адресоване вже не 
укладачеві. Йдеться про 
анекдотичний тираж книж
ки— 1000 примірників! Ре
цензована книжка вільно 
могла б витримати і в де
сять разів більший тираж.

Невеличка брошура Л. Ко
валенка, про яку згадано на 
початку, присвячена тій же 
темі. Але якщо покажчик 
В. Бабича відтворює кіль
кісний аспект поширення 
української радянської лі
тератури за рубежем, то в 
праці Л. Коваленка аналі
зується цей процес, робить
ся спроба дати йому якісну 
оцінку.

Кажу «спроба» навмисне, 
бо цю брошуру слід роз
глядати радше як пошире

ну анотацію до великого 
дослідження, роботу над 
яким саме завершує автор.

Л. Коваленко найперше 
визначає основні хронологіч
ні етапи поширення нашої 
літератури за кордоном: 
191Z— 1934, 1935— 1945 та
від 1946 до наших днів. Та
ка періодизація відбиває 
справжній стан речей, хоча 
для деяких країн межі пе
ріодів можуть змінюватися 
(скажімо, для Болгарії і 
Чехословаччини перший пе
ріод завершується десь 
1939 року, а третій розпочи
нається вже 1945 тощо).

Найцікавішим у брошурі, 
на мій погляд, є перший роз
діл — «Початок далеких 
доріг», йдеться в ньому про 
факти, мало відомі широко
му загалу.

З гордістю довідуєшся, 
що вже в перші десять-п'ят- 
надцять років існування ра
дянської держави на повен 
голос прозвучали за кордо
ном твори П. Тичини, 
М. Рильського, М. Ірчана, 
І. Кулика, О. Копиленка, 
І. Микитенка, М. Бажана, 
В. Сосюри, О. Корнійчука 
та багатьох інших. Для за
рубіжного читача знайомст
во з ними було відкриттям 
нового світу, нової культури.

Процес, який розпочався 
так бурхливо, плідно і пер
спективно, був загальмова
ний наступом фашизму. Він 
відновився після перемож
ного завершення Великої 
Вітчизняної війни.

Посилаючись на численні 
свідчення зарубіжної преси, 
письменників, перекладачів, 
дослідників радянської лі
тератури, автор показує, які 
саме твори і чому в той чи 
інший період найбільше при
ваблювали зарубіжну гро
мадськість, який ідейно-ес
тетичний заряд несли їй. В 
цьому головна цінність бро
шури.

Багато уваги приділяє 
Л. Коваленко і особистим 
контактам українських пись
менників з їхніми зарубіж
ними колегами, участі на-
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ііійх митців у міжнародних 
зустрічах, конференціях то
що. Це, безперечно, дуже 
істотний фактор (хоч про 
нього досі не дуже згадува
ли), і бажано, щоб у своїй 
основній праці автор макси
мально його висвітлив.

Х отілося б також, щоб у 
майбутній книжці були ви
правлені недоліки і помил
ки, які зустрічаємо в бро
шурі. Найбільше це стосує
ться передачі назв зарубіж
них видань і прізвищ. На
приклад, назву журналу 
«Наковалня» автор перекла
дає («Ковадло», ст. 6), хоча

ЛІТЕРАТУРА
Один з останніх номерів 

московського журналу «Ра
дянська література», що ви
ходить п’ятьма іноземними 
мовами, — «український». 
Часопис подає літературу й 
мистецтво пожовтневої Ук
раїни від її початків — ти- 
чининського «На майдані» 
до найновіших творів. Жур
нал намагається охопити їх 
не тільки часово, а й жанро
во (тут і проза, і поезія, і 
критика, і малярство). Зви
чайно, в таких оглядах най
легше побачити те, чого там 
немає, чи точніше чого там 
бракує. Але наше завдан
ня — подивитися, що туди 
ввійшло.

Проза англійського випус
ку журналу (головний ре
дактор Валентина Жак) ре
презентована іменами Юрія 
Смолича, Юрія Яновського, 
Леоніда Первомайського, 
Юрія Збанацького, Володи
мира Бабляка, Олеся Гон
чара, Олександра Сизонєн- 
ка, Павла Загребельного, 
Євгена Гуцала, Григора 
Тютюнника, Остапа Вишні. 
Якщо проза займає 135 сто
рінок, то поезії відведено

саме вона пояснень не по
требує. Поряд же десятки 
інших назв («Лоудстоун», 
«Притомност», «Мілійєт» то
що) чомусь не перекладено. 
У назві «Роботническо дело» 
і прізвищі Добрев автор не
правильно вживає «є» (бол
гарське «е» майже точно 
відповідає українському). 
Невідомо, якою мовою на
писано назву «Птичі голо
си» (ст. ЗО) — це не україн
ська і не болгарська. На 
жаль, таких недоглядів ба
гатенько.

У грунтовнішому дослі
дженні, певно, не варто уни

тільки 12. Поети представ
лені кожен одним віршем, на 
п’ятнадцять-двадцять ряд
ків. Таку скромність поетич
ного розділу можна легко 
пояснити специфікою мис
тецтва перекладу. Просто, 
щоб перекладати поезії, тре
ба самому бути поетом. Як
що кожен український про
заїк мав свого англійського 
перекладача, то наших пое
тів тлумачили тільки четве
ро: Том Боттін, Доріан Рот- 
тенберг, Гледіс Івенс та Ев- 
ріл Паймен. Кожному опо
віданню передує коротка до
відка про його автора.

У критичному відділі зна
ходимо загальну статтю Ві
талія Дончика про україн
ську прозу, статтю Тичини 
«Молоді голоси», літератур
ні портрети «Максим Риль
ський» Сімона Чіковані, 
«Павло Тичина» Олександра 
Білецького, «Олександр 
Корнійчук». Бориса Буркато- 
ва, «Микола Бажан» Юрія 
Суровцева, «Михайло Стель
мах» Віктора Беляева, «Ми
кола Лукаш» Ірини Сер- 
гєєвої.

кати і політичних оцінок, що 
їх бракує у брошурі. Адже 
не секрет, що наші вороги 
використовують для своїх 
підступних замірів й іншо
мовні переклади української 
літератури. Так сталося, зо
крема, з антологією «Нова 
хвиля в літературі Украї
ни», виданою 1967 р. в Па
рижі. На сторінках «Лите
ратурной газеты» і «Літера
турної України» наші пись
менники дали рішучу відсіч 
політичним спекуляціям, що 
до них вдалися укладачі ан
тології.

Любим КОПИЛЕНКО

Мистецтвознавець Ігор 
Верба розповідає про наших 
кращих художників-живо- 
писців.

Далі коротко подається 
огляд українських журна
лів «Вітчизна», «Дніпро», 
«Всесвіт», «Прапор», «Жов
тень», вміщено рецензії на 
нові книжки (скажімо, стат
тя Віктора Іванисенка про 
есеїстичну збірку Леоніда 
Новиченка «Не ілюстрація 
— відкриття!»). Нарешті 
англомовний читач може до
відатися про видання УРЕ, 
книжкових серій «Романи й 
повісті», «Перлини світової 
поезії», альманаху «Сузір’я».

Часопис має й ілюстра
тивний матеріал: вклейки з 
роботами Олександра Губа
рева, Тетяни Яблонської, 
Валентина Литвиненка, Ок
сани Супрун, Георгія Якуто- 
вича, Інни Коломієць, Олек
сія Фіщенка, Валентина За
дорожного.

Номер «Радянської літе
ратури» іспанською мовою 
(головний редактор випуску 
Хосе Сантакреу) майже 
ідентичний з англійським.

УКРАЇНИ В ІНШОМОВНИХ ШАТАХ
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Твори тут перекладали Хосе 
Венто, Елена Бернал, Іза
белла Вісенте, Анхель Посо 
Сандовал, Клара Розен та 
інші. Приємне враження 
справляє робота переклада- 
чів-поетів Артуро Карраско, 
Антоніо Гавіна, Хосе Сан- 
такреу.

Польська редакція журна
лу (головний редактор поль
ського видання В. Арцімо- 
вич) обмежилася тільки ук
раїнською новелістикою. її

ПРИСЛІВ'Я
НАРОДУ
НДБЕЛЕ

ПІВДЕННА РОДЕЗІЯ

Колючки починають коло
тися від самого свого наро
дження.

Двох антилоп одразу не 
спіймаєш.

Дати іншому — значить, 
зберегти для себе.

По слідах лева небезпечно 
ходити.

дев’ятий номер має підзаго
ловок: «25 українських но
вел». Переклади виконано 
на високому професійному 
рівні. Перекладачі цілком 
заслуговують, щоб назвати 
їхні імена: Ян Ковальсь
кий, Марія Долинська, Єва 
Василевська, Віра Беньков- 
ська, Генріка Бронятовська, 
Ігнацій Шенфельд, Марта 
Околув-Подгорська, Анна 
Крейдлін, Ірена Петровська, 
Якуб Ландсберг, Естера

ЗАГАДКИ
НАРОДУ
МВЕРА

ПІВДЕННА ТАНЗАНІЯ

Живе у моріг а плавати не 
вміє (камінь].

Стоїть, похилившись над 
джерелом (ніс і рот).

Дім, де немає світла (мо
гила).

Вся в дірках, а схопить — 
не втечеш (сіть).

Гессен, Габріела Треньва. 
Особливо вдало переклав 
новелу В. Шевчука «Аттіла 
й Сірий» Мечислав Рачке- 
вич.

Книжка журналу відкри
вається доволі великою 
вступною статтею, де ;чільне 
місце відведено творчості 
новелістів молодшого ПОКО
ЛІННЯ.

А. ПЕРЕПАДЯ

Сама маленька, а хвіст 
довгий (голка й нитка).

Волосся довге, але ніколи 
не стрижеться (собака).

Ковдр у неї багато, а 
спить завжди на землі (капуста).

З якого боку не підійдеш 
— завжди дивиться на тебе 
(вікно).

Виходить з дому — гур
котить, а повертається — 
мовчить (відро, порожнє й 
з водою).
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З літака старий Оксфорд вигля
дає справжнім архітектурним 
музеєм.

ТІЛЬКИ УНІВЕРСИТЕТ?
Починаючи з середини XII сто

річчя, назву «Оксфорд» звикли 
згадувати майже виключно в ша
нобливому тоні. Ще б пак, адже 
там міститься найбільший, найві- 
доміший і один з двох найстарі
ших в Англії (поряд з Кембридж
ським) університет. «Він закінчив 
Оксфорд» — це означало, що той, 
про кого це сказано, не лише 
блискуче освічена, з прекрасними 
манерами людина, а ще й ари
стократ за походженням і нале
жить до числа найбагатших людей 
в Англії. До Оксфорду «будь-ко
го» не приймали — лише дітей 
аристократів, й брали з них за 
навчання таку кругленьку суму, 
що не один, мабуть, лорд сушив

Вулиця Гайг-стріт з ’єднує уні
верситетське містечко з цент
ром Оксфорда.
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Подвір’я у Хріст-Черч-Коледжі, збудованому 
400 років тому.

собі голову над тим, де взяти 
грошей на освіту сина.

Заснований вісімсот років тому 
в феодальній Англії, Оксфорд
ський університет довгий час яв
ляв собою механічне поєднання 
кільканадцяти окремих, мало між 
собою пов’язаних коледжів — на 
зразок наших факультетів. І до
сі, після об’єднання окремих ко
леджів, крім 16 факультетів, очо
люваних канцлером університету, 
— фігурою суто декоративною, 
бо замість нього всіма справами 
керує віце-канцлер, — існують 
ще 25 автономних коледжів, жит
тя в яких вражає своєю кастовою 
замкнутістю. Оксфордський уні
верситет — це самостійна устано
ва, що навіть наділена правом 
надсилати свого представника до 
парламенту.

Потрапивши сьогодні до Окс
форду, кожен ходитиме немов за
чарований його вуличками, блука
тиме подвір’ями коледжів, що є 
не лише учбовими закладами, а й 
інтернатами. Виникає враження, 
буцімто ви опинилися справді 
десь v середньовіччі — про це

А це — промисловий район Оксфорда з авто
мобільним заводом «Нефілд організейшн».
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Нові райони міста забудовуються цілком

свідчать не лише сотні одно-, дво- 
і триповерхових будинків, не лише 
старовинні споруди церков, не 
тільки вічнозелені газони. Поди
віться на професора, що йде з 
лекції або з засідання Собору 
(управління, яке складається з 
усіх магістрів мистецтва, докто
рів медицини, прав і богослов я), 
чи Конгрегації (постійна нарада, 
складена лише з тих учених му
жів, що займають в університеті 
якусь адміністративну посаду), чи 
з Недільної Ради (в її складі — 
канцлер, віце-канцлер, два проку
ратори й вісімнадцять членів). У 
довгій і широкій мантії, з пласким 
чотирикутним капелюшком на го
лові, професор сам скидається на 
вихідця з епохи Марії Тюдор чи 
Олівера Кромвеля, і лише сучас
ний піджак з краваткою, що ви
зирає з-під мантії, нагадує про 
XX сторіччя.

В Оксфорді все підпорядковане
життю університету -- І ГОДИНИ
богослужіння, і робота крамниць, 
з розрахованими на студентів то
варами — від підручників для ви
щої школи до вже згаданих плас
ких чотирикутних капелюшків; і 
поліція, якій офіціально доручено 
стежити за поведінкою студентів. 
Життя тут розмірене і раз назавж
ди заведене, як багато чого в 
Англії.

Загальний вигляд університету »

модерними спорудами.

його коледжів — Королевиного, 
Святої Магдаліни, Гертфордсько- 
го та інших — нагадує про давню 
історію міста, набагато старішого 
за університет, який його просла
вив. У стінах Оксфордського ка
федрального собору збереглися 
рештки церкви, закладеної тут ще 
в VII сторіччі. Туристові обов’яз
ково покажуть вежу нормансько
го замка, з якої втекла королева 
Матільда. Тут народилися Річард 
Левове Серце та Іоанн Безземель
ний. Карл І захищав місто під час 
громадянської війни в Англії. Міс
то, оточене мурами, існувало вже 
в X столітті. Та всі епізоди з йо
го історії відійшли на другий план 
відколи в Оксфорді було заснова
но університет. На початок XIX 
століття в місті налічувалося ли
ше 12 тисяч жителів, через півсто
ліття їх було вже 28, а на почат
ку нашого віку — 50 тисяч. Нині 
в Оксфорді живе не менше 150 
тисяч чоловік. З них десять ТИСЯЧ 
так чи інакше пов’язані з універ
ситетом і коледжами, а ще стіль
ки ж працює в торговельних і по
ліграфічних закладах.

А решта сто тридцять? Чим зай
маються вони в цьому провінці- 
альному місті?

Якщо пролетіти над Оксфордом 
на літаку, можна побачити не ли
ше вузенькі, покручені середньо
вічні вулички. Друга половина міс

та — це квартали сучасної за
будови. То або житлові корпуси 
з бетону й скла, або одноповер
хові цехи заводів. Індустрія про
никла й сюди, на територію дав
нього академічного центру. Пояс
нюється це насамперед зручним 
розташуванням Оксфорда на пе
рехресті шляхів між Лондоном і 
Уелсом, між Бірмінгемом і Саут
гемптоном. До речі, сама назва 
«Оксфорд» перекладається як 
«Воловий брід», — свого часу тут 
була переправа через Темзу, що 
ЇЇ заснували ще давні сакси. Отож, 
це було дуже зручне місце, де 
могла б розвиватися, зокрема, « 
промисловість.

Так і сталося. У 1910 році 
якийсь містер Моріс, син власни
ка невеличкої велосипедної май
стерні, почав зводити в сусідньо
му селищі Коулей, яке нині зро
слося з містом, завод дешевих 
автомобілів. Скоро автозавод Мо- 
ріса став ширшати й розбудову
ватися. 1935 року на ньому пра
цювало вже 10 тисяч робітників, 
а сам власник заводу дістав титул 
лорда Нефілда. Нині на заводі 
Моріса працюють десятки тисяч 
людей.

Так у Оксфорді співіснують вік 
минулий і вік сучасний — старо
давній університет і нові промис
лові заклади. Англія, як відомо,— 
країна міцних традицій, і тому 
місцеві власті пильнують, щоб 
промислова половина не проника
ла на половину академічну — це 
не лише призвело б до порушен
ня усталеного побуту, а й до по
слаблення однієї з дуже прибут
кових статей міського бюджету — 
туризму. Адже десятки й сотні 
тисяч різних людей з усіх країн 
світу приїздять сюди щороку, щоб 
на власні очі побачити знамените 
місто, освітній центр старої й су
часної Англії.

На автозаводі в Оксфорді.
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ДУМІТРУ РАДУ П О П Е С К У

ПАРАСОЛЬКА 
ВІД СОНЦЯ

Малюнок О. П е т р о в о ї

<
Вsос
О

— Оце наш новий корів
ник, — відчинив двері това
риш Мурешан. —  Заходьте, 
будь ласка.

Я майже забув про нього 
й про те, чого я сюди при
їхав. Усе ж таки, щоб його 
не образити, я переступив 
поріг і, зробивши кілька 
кроків, звернувся до нього?

—  А де ж корови?
—  В таборі. Тут лишилося 

тільки сім корів, які недавно 
отелились.

Мурешан тримається над
то ввічливо й офіціально, а 
мені не подобаються такі 
люди. Власне, я приїхав, щоб 
зустрітися з головою. По
знайомився я з ним десять 
років тому, коли кооператив 
ще тільки організовувався. 
Тоді я написав про нього ре
портаж і тепер хотів знову 
написати, змалювати шлях, 
що його за цей час про
йшли Беніке й кооператив. 
Кооператив став мільйоне
ром, і його разом з голо
вою ставили за приклад ін
шим. Але оскільки Беніке 
зараз навчався в партійній 
школі, написати репортаж я 
не міг, або ж мені треба 
було б повернутись сюди за 
кілька тижнів, що було ма
лоймовірно.

Товариша, який водив ме
не зараз по господарству, я 
зустрів у правлінні. Він від
рекомендувався й міцно по
тиснув мені руку:

— Мурешан!
По дорозі до корівника я 

не дуже-то прислухався до 
його слів. Ішов дощ, а Му
решан як на те не поспі-
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шав, пояснюючи мені різні дрібниці. Йому 
здавалось, що я вперше приїхав у село. 
Звичайно, він помилявся. Сюди в Кумпана 
я приїздив десять років тому і пробув тут 
цілих три дні. Крім Беніке, в моїй пам'яті 
зберігся спогад ще про одну цікаву люди
ну. Принаймні так мені тоді здавалось. Я 
стояв поряд з Беніке біля магазина, коли 
вперше почув ім'я Йона Ріжкове. Кілька 
чоловіків пригощались під навісом черво
ним вином і співали. Раптом один із них 
спитав:

__  Гей ти, а де ж Йон Ріжкове?
— Біля небіжчика, —  відповів йому хрип

кий од вина голос.
—  Хіба він йому родич?
—  Еге ж.
—  А який же він йому родич?
— Та чоловік його дружини!
Усі зареготали. Сміявся й Беніке. Сміявся 

і я, сам не розуміючи чому. Я спитав Бені
ке, що Означають ці слова, і він мені одпо- 
вів:

__  Йон Ріжкове жив з дружиною небіж
чика. Тобто живе вже майже рік і хоче з 
нею одружитись.

—  Вона вродлива?
—  Нема на що дивитись. Худа, як тріска, 

і чорна-чорна, як та галка.
—  Коли людині подобається... Кохання... 

—  я хотів сказати щось ефектне, та Беніке 
перепинив мене:

—  Яке там кохання! Він візьме її, бо в неї 
велике хазяйство. А небіжчик давно хворів, 
і Ріжкове знав, що той незабаром помре. 
Прибрати до рук господарство —  ось чого 
він прагне. Ох і тип же цей Йон Ріжкове! 
Цілком негативний персонаж.

Я тоді сміявся не з Йона, а з Беніке. Я не 
міг собі уявити, звідки йому відомо про не
гативні персонажі, коли це належить до мо
ви наших талановитих критиків. Але тут за
дзвонив похоронний дзвін, і я перестав смі
ятись, хоч я й зовсім не побожний. Вмерла 
ж людина, і я перестав сміятись тому, що 
в неї могло бути цікаве життя, що вона 
могла бути доброю. Перестав сміятися то
му, що вже не зможу з ним познайомитися. 
Перестав сміятись, бо Беніке почав мені 
розповідати:

—  Небіжчик був бідняк. Служив із само
го малечку і лишився слугою, коли й виріс! 
Потім пристав до тітки оцієї галки, старої, 
багатої жінки. Невдовзі дружина по
мерла, і він став хазяїном. Тоді йому закор
тіло молодої, і він узяв племінницю. Вона 
була молоденька й дуже зраділа, ставши 
господинею в багатому домі. Але багатство 
псує людину. Зіпсує воно і Йона Ріжкове.

—  Тут ми тримаємо телят цього року, —  
сказав Мурешан, відчиняючи двері. —  їх у 
нас шістдесят двоє, і всі— власного заводу.

Ми годуємо їх молоком, з якого зібрано 
вершки.

—  Чому? —  спитав я його з цікавістю.
—  Телятам потрібен зараз альбумін, але 

гріх було б давати їм зараз незбиране мо
локо. Хоч ми й збираємо вершки, альбумін 
лишається в молоці, отож...

—  Так, —  промовив я, здивований його 
обізнаністю і все ж таки беззбройний: я ж 
приїхав сюди не для того, щоб писати про 
тваринництво. Моя мета був Беніке. Я хо
тів написати про нього великий нарис. У 
мене й на думці не було вдаватися в под
робиці господарства, і якщо я ходив скрізь 
у супроводі товариша Мурешана, то тільки 
щоб не образити чоловіка і щоб люди 
не думали, ніби мене цікавлять лише голі 
цифри, а не їх конкретна праця.

—  Тут стоїть наша найкраща корова Ма
рина, —  провадив далі Мурешан і показав 
мені на чорну металеву табличку, на якій 
білою фарбою було написано ім'я корови- 
рекордистки.

На інших табличках було написано: «Те- 
лі», «Урсула», «Мія», «Гопкінс», «Бебі». Я 
не міг стримати посмішки.

—  Як ви додумались дати їм такі імена?
—  їхній хрещений батько Топорішке... Усі 

ці імена він узяв з газети «Спортул попу- 
лар». Топорішке —  нападаючий у коопера
тивній команді і передплачує цю газету. Він 
узяв імена, які рідко зустрічаються в нас у 
селі, щоб не ображати жінок, як він каже.

—  Цікаво!
-г- Так, але чудернацькі імена тільки зби

вали нас із пантелику. Я запропонував на
звати всіх теличок, що народились в одно
му році, на одну якусь певну букву. Ми 
склали навіть перспективний план. Він у ме
не в зошиті. Це нам полегшує працю. На
приклад, 1958 року ми назвали всіх теличок 
іменами, що починались на «А»: «Анна»,
«Аннета», «Анка», «Аліна» тощо. 1959 ро
ку —  «Берта», «Буклукаша», «Бомбоніта», 
«Бамбіна» і так далі. «Дойна», «Доріна», 
«Діана», «Дана», «Диявола», «Дуца», «Дрі- 
на». На букву «М» я приготував цілий зо
шит: «Марінелла», «Маргіола», «Марієтта», 
«Мироносиця». Таким чином, ми одразу 
знаємо рік, коли кожна з них народилася.

—  І Топорішке не бере вже імена зі 
«Спортула»?

—  Бере, але записує їх у зошит на відпо
відну літеру.

—  Скільки йому років?
—  Дев'ятнадцять. А його братові, Топо

рішке другому, вісімнадцять.
—  Тобто як —  Топорішке другому?
—  Так вони називають себе у футболь

ній команді; Топорішке перший, Топорішке 
другий, Топорішке третій. їх шестеро бра
тів, і всі грають у футбол, але тільки чоти
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ри грають у команді нашого кооперативу. 
Топорішке старший, тобто перший, дав їм 
оці номери. Теж із «Спортул популар». Він 
першокласний нападаючий. Довго був на 
курсах зоотехніків і там навчився грати у 
футбол. Я теж був, але не навчився. Бо я 
вже не молодий. Топорішке другий також 
два роки був на сільськогосподарських кур
сах... Колектив послав їх учитися. Треба ви
рощувати молоді кадри. Я  їх рекоменду
вав... Тут із ними ціла історія...

—  Яка історія? —  зацікавився я.
—  Я б вам розповів... Але ви нічого не 

пишіть. Це давня історія, а людям не подо
бається, щоб їм весь час нагадували про 
те, що було колись... Та хіба я сам був кра
щий? Люди не хочуть згадувати про мину
ле. Що й казати, були дурниками, справжні
ми дурниками... Ми були темні люди... 
Звідки нам було знати, як ми житимемо да
лі? Хіба ми могли це собі уявити? Ні. Хіба 
я сам якось уночі не відлупцював голову 
Беніке?

.— Так, але що з Топорішке?
—  Ви тільки не пишіть про це, будь ла

ска. Люди образяться. Мені й самому це б 
не сподобалось. Ех, скільки ми пережили! 
Багато доброго приніс новий лад людям. 
Коли б не він, так і лишилися б ми нещасни
ми бідолахами...

Я вже й не пробував його перепиняти, це 
було марно. Мурешан хотів мені щось роз
повісти, але вважав за потрібне зробити 
якийсь вступ, мовляв, щоб мені було зрозу- 
міліше. Він говорив красномовно, і трохи 
абстрактно, проте від щирого серця. Я не 
люблю, коли людина вдається в абстракт
ність. Історія Топорішке цікавила мене куди 
більше.

Мурешан ніби вгадав мої думки й спи
нився. Він пильно подивився на мене, і мені 
стало соромно: людина хотіла вилити мені 
свою душу, а я стежив за горобцями. Мій 
погляд блукав по полю, і я в думці перелі
чував усі криниці, що потрапляли мені на 
око. Разом із сільськими колодязями їх бу
ло двадцять вісім, і всі з журавлями. Ма
буть, через те село й називалось Кумпа- 
н а 1. Цей пейзаж був неймовірно гарний. 
Численні журавлі весь час опускались і пі
діймались, і здаля не можна було здогада
тись, де саме ці криниці, бо цямрин на від
далі не було видно. Виднілися самі журав
лі.

Мурешан здогадувався про мої думки й 
дивився на мене своїми блакитними очима. 
Його погляд ніби пронизував мене наскрізь. 
Але він на мене не ображався. Я бачив, що 
він посміхається.

—  Еге ж, —  провадив він далі, —  давні

! Ж уравель (р у м .)

історії не дуже цікаві... Гелер люди певні, 
що кооператив — це наша мати. Ніхто за
раз не вагається. Ну, так було і з цим То
порішке... У нас було міцне господарство, 
майже все село було колективізоване. Ма
ти Топорішке була вдова, чоловік її загинув 
на фронті, і вона стала трошки не той... її 
нічого не цікавило, вона почала пиячити... 
не дбала про дітей, які ходили обдерті, не
щасні. Не працювала, поле її лежало обло
гом... Пила, байдикувала, сварилася з усіма, 
і люди не схотіли прийняти її в кооператив. 
Навіщо їм мати клопіт з ледащицею, п'я
ничкою, причинною? Я подивився на дітей: 
брудні, здичавілі, ховаються від людей за 
тином... І згадав про своє життя. Я довго 
думав про цих бідолах. І почав боротьбу 
спочатку сам. Потім до мене приєднались 
інші. Я вимагав, щоб жінку прийняли до ко
оперативу, щоб нагодували її, навіть коли 
вона спочатку й не захоче працювати. Жін
ка була з нашого села, і діти були наші. Да
ти їй спочатку трохи легшу роботу. Коли 
вона не дбає за своїх дітей, то кооператив 
має за них потурбуватись. Ми повинні по
вернути їх суспільству, сказав я, хоча дехто 
посміхнувся, почувши мої слова. Бо, коли 
ми їх не повернемо, за кілька років люди 
запитають нас: «А де ці люди жили, в 
якому селі? В якому світі? За якого ладу? 
Чому вони бояться людей? Чому такі злі? 
Чому не такі, як усі?» Наш обов'язок поста
вити їх між людей. Жінка —  вдовиця, її зіг
нув тягар долі. Коли був живий її чоловік 
Василь, вона й краплини не брала; в рота. 
Війна зруйнувала її життя. Чому і її не по
ставити на ноги? «Людей треба повертати 
суспільству», —  якось прочитав я в газеті. 
«Вони повинні бути щасливі». І я запропону
вав, щоб кооператив послав братів Топоріш
ке в різні школи, щоб вони навчилися гра
моти, щоб у нашому господарстві були лю
ди освічені... І ось зараз вони грають навіть 
у футбол...

Я записав собі в блокноті: «Брати Топо
рішке». Вирішив написати й про них, мож
ливо, навіть у нарисі про Беніке. «А де ж 
зараз Йон Ріжкове? —  подумав я. —  Невже 
поїхав із села? Що з ним могло трапитись?» 
Спитати про нього в Мурешана я вважав не
зручним, тим паче, що, за словами Муреша
на, він не любив згадувати минуле. Це озна
чало, що він воліє розповісти більше про 
сьогоднішній день, про їхню працю і досяг
нення. А мені було дуже цікаво довіда
тись, як склалося життя в Йона.

Я побачив його того ж дня після похоро
ну. Неголений, під правою пахвою він затис 
дубця, а в лівій руці тримав маленьку ро
жеву дамську парасольку. Я колись сфото
графував його здаля, і це фото зараз було 
в мене. Я навмисно прихопив його з собою,
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щоб показати Беніке. В Ріжкове були дуже 
лихі очі.

—  Він багатий? —  спитав я тоді Беніке.
—  Його батько пас череду... Збирав пло

ди з ріжкового дерева й живився ними... Тв 
дикий щавель. Йона він теж вигодував ріж
ками. Тому люди й прозвали пастуха Ріж
кове...

Йон пихато стояв посеред шляху під роз
критою парасолькою, щоб його не пекло 
сонце. Парасолька мала кістяну ручку в 
формі собачої голівки.

—  Звідки в нього ця парасолька? —  спи
тав я Беніке.

—  Із палацу боярині. Узяв, коли ми діли
ли її добро. Вона втекла до Бухареста. Бо
ялась селянського повстання, як у 1907 ро
ці... Тоді підпалили панську садибу. Йоново- 
го діда розстріляли під час екзекуції.

Отже, бояриня втекла, і Йон Ріжкове вві
йшов у боярський дім, сів на диван і заку
рив панську цигарку... Гуляв по садибі, де 
хотів, але нічого, крім парасольки, не взяв. 
Сподобалась йому, і він її взяв. І відтоді не 
розлучається з нею ні взимку, ні влітку. 
Коли йде дощ, він розкриває її, коли падає 
сніг, він теж ховається під парасольку, і сніг 
лягає на неї товстим шаром. А він стоїть 
посеред шляху й посміхається.

—  А навіщо він носить дубця?
— Щоб не кусали собаки, каже він. Але 

він сам забіяка. Убгав собі в голову, що ми 
живемо в старі часи: в кого товщий ду
бець, той і хазяїн. Адже так, Йоне?

— Що таке? —  грубо озвався Йон Ріж
кове.

— В кого товщий дубець, той і хазяїн?—  
перепитав його Беніке.

—  А йдіть ви...
Незважаючи на свій відразливий вигляд, 

неголене обличчя, він усе ж таки був врод
ливий, високий, гарної будови. Я дивився 
на нього й був певен, що він зміг би підня
ти на своїй спині цілого воза.

—  Стоїш у затінку, Йоне, під парасоль
кою?

—  Стою.
—  Ну і як, гарно?
— Гарно.
—  Було порожнє місце під парасолькою, 

і ти захопив його?..
— Та йди ти... Що хочу, те й роблю. Те

пер настав наш час. Час бідняків. Що захо
чу, те й зроблю.

—  Хочеш забагатіти? Гараздувати?
—  А чому б ні?
— Але чиїми коштами? Чужими? Бо з ба

гатством завше так: одні його набувають, 
хтось інший користується...

— Не мели дурниць, Беніке! Боярів ми 
прогнали, отже, тепер наш час!

— Еге ж, ти стоїш у затінку й нічого не

робиш. Під парасолькою і з дубцем під 
пахвою. Тебе ніщо не цікавить. Нехай інші 
надсаджуються задля тебе. Ти візьмеш цю 
галку...

—  Слухай-но, Беніке, я тобі ребра полі
чу...

—  Стій, стій під парасолькою, нехай інші 
на тебе працюють. Нехай інші заради тебе 
смажаться на сонці!

—  Хто розумний, той розумний, Беніке! 
А я таки розумний!

—  А чому ж ти досі не був розумний? 
Чому, поки не прийшли комуністи, пас че
реду й цілував руку боярині?

— Та годі вже про це, —  засміявся 
Йон. —  Бачу, ти таки хочеш, щоб я тобі ре
бра полічив.

— Раніш бояриня ходила під парасоль
кою, тепер ти хочеш стояти...

— Слухай-но, Беніке. Ти гадаєш, що коли 
ми в школі сиділи з тобою на одній лаві, 
то я не можу надавати тобі стусанів? Зроб
лю з тебе віника й замету тобою шлях. Ви 
будуйте собі господарство, а я подбаю про 
себе сам.

І Йон Ріжкове попрямував до будинку не
біжчика, гордо тримаючи над головою ро
жеву парасольку, щоб люди бачили його й 
щоб не пекло сонце.

— Негативний тип, —  посміхнувся Бені
ке. —  Тиждень тому він вибив мені шибки 
у вікнах, а чотири дні тому підпалив мою 
скирту. Я його не впіймав, бо в нього пта
шина хода. Його навіть собаки не чують. 
Він тхне коровами, бо весь час пас череду. 
Він спритний, як вугор. То він є, то його не
ма. Так він заповзає і в ліжка до жінок. Не 
встигне якась озирнутись, як він уже коло 
неї... Він не дурний, ні... Тільки й того, що 
негативна й темна людина. Хоче забагатіти. 
Чорт би забрав оту парасольку!

—  Тут у нас свині, —  провадив тим часом 
Мурешан. —  Ми розводимо чистопородних 
йоркширів для приплоду... Потім віддаємо 
їх іншим господарствам. Ми схрещуємо 
йоркширів з ландрасами. Це свині з довгим 
тулубом, мають на два ребра більше, ніж 
інші породи.

—  Але я ще не бачив биків, —  зауважив 
я, згадуючи, що ми вийшли з корівників і я 
не помітив жодного бугая.

—  Ми запровадили штучне запліднення,—  
відповів Мурешан. —  Це дає кооперативові 
велику економію.

—  Так, але для цього вам потрібні спеці
алісти, інакше можуть статись неприємні 
речі.

—  У Топорішке чудове око. Він одразу 
помічає, яка корова ввійшла в охоту. В ньо
го око навіть краще за моє.

—  Ви дуже зросли, —  сказав я, оглянув
ши нові будівлі. — Десять років тому тут

104



було порожнє поле, Я пам'ятаю, що тоді у 
вас не було нічого: ні грузовиків, ні лазні, 
ні клубу, анічогісінько.

—  Що ж ви хочете: цей спадок нам ли
шили бояри. —  засміявся Мурешан.

І ця його посмішка одразу якось набли
зила мене до нього. Мені стало шкода, що 
я раніш не помітив цієї посмішки і вважав 
Мурешана нецікавою людиною. Щоб ближ
че з ним познайомитись, я попросив дозво
лу прийти до нього додому, щоб побачити, 
як живе колективіст. А насправді мене ціка
вило зовсім інше. Хотілося ще поговорити 
з ним, поговорити відверто. Я розумів, що 
спочатку був трохи офіціальним, як журна
ліст, і тепер шкодував. Я поклявся, що 
більш ніколи не буду тільки журналістом і 
цікавитимусь не самими цифрами, не ходи
тиму серед людей зі своїми власними дум
ками. Мені треба знати, про що вони дума
ють, це головне.

Ми проходили повз криницю з журав
лем, і мені захотілось напитися. Мурешан 
спинив мене:

— Вода тут недобра...
—  Чому?
—  Коли хтось приходить до тебе в гості, 

негоже дати йому спершу води... Такий у 
нас звичай.

Ми зайшли на його подвір'я. Праворуч 
була криниця з журавлем. Тут кожен мав у 
дворі свою криницю. Назустріч нам вийшла 
повненька жінка з великими чорними очима 
й важкими русявими косами.

— Моя дружина! —  промовив Мурешан 
і познайомив мене з нею.

—  Заходьте, будь ласка, —  привітно ус
міхнулась до нас жінка.

Ми обійшли кімнати. Я був зачарований. 
Мурешан накрив на веранді стіл й приніс 
три стільці.

__В домі душно, —  сказав він.

Раптом, глянувши в сад, я помітив над 
погребом, серед батогів і мотузків, що ви
сіли на гвіздку, вицвілу, подерту парасоль
ку. Я стрепенувся, підійшов до неї й поба
чив кістяну ручку в вигляді собачої голови.

—  Звідки у вас стільки батогів? —  спитав 
я Мурешана, аби він не помітив, що на
справді я дивлюся на парасольку.

—  Мій батько пас череду, —  відповів Му
решан. —  Це все його. Я їх зберігаю. Він 
був бідняк, улітку живився ріжками, і люди 
називали його не на ім'я, —  мабуть, забу
ли, як він справді звався, —  а кликали Ріж
кове.

Білий журавель над криницею в дворі не
порушно застиг. На його верхівці сидів го
робець. Дощ давно вже вщух. Я мимохіть 
доторкнувся до фотокартки в кишені, зроб
леної десять років тому. Мурешан трохи 
посивів, але очі в нього й досі були ясні. 
І він чомусь зовсім не був схожий на Йона 
Ріжкове. Я все ж таки не втримався і спи
тав:

—  А це що?
—  Парасолька від сонця.
—  Він узяв її в боярині, —  втрутилась 

жінка, ставлячи на стіл пляшку вина. —  Це 
ціла історія, —  додала вона, всміхаючись.

Мурешан подав мені склянку і змінив те
му розмови.

—  Я не люблю згадувати того, що було... 
— сказав він.

Ми розмовляли про врожай. Жінка зали
шила нас самих. Я раз по раз глипав на ви
цвілу парасольку. Над вечір прийшов Топо- 
рішке —  Мурешана кликали в корівник.

—  Захворіла корова, не їсть і вся трем
тить, — сказав він. Ми пішли втрьох.

Червоне сонце сідало за пруг.

З  румунської переклали 
Й. ФЕЛЬДШТЕЙН та О. СЛОВЕНКО
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Історія негритянського на
роду в Америці — трагічна 
історія: рабство, кривавий 
терор куклукскланівців, су
ди Лінча, безправність, ра
сова дискримінація й сегре
гація завжди супроводжува
ли негрів на їх історичному 
шляху.

І в той же час історія аме
риканських негрів — це 
шлях довгої, трьохсотлітньої 
боротьби за свободу й гро
мадянську рівність, за жит
тя і людську гідність. В цій 
важкій боротьбі, що далеко 
ще не завершилась і зараз 
набирає нової сили, народи
лась і виросла культура, 
своєрідне, самобутнє мис
тецтво і література негри
тянського населення США.

Проте при всій своїй на
ціональній самобутності, 
традиціях, тематичній специ
фічності негритянська літе
ратура США не є відокрем
леною, окремою національ
ною літературою в прямому 
розумінні. Вона становить 
складову і невід’ємну части
ну літератури американсь
кої. Негри вже зробили й 
роблять свій вагомий внесок 
в економіку, науку, культуру 
і літературу Сполучених 
Штатів. Вони не тільки рос

тили бавовну і будували міс
та, виплавляли сталь і про
кладали шляхи, вони скла
дали пісні й писали книги. В 
багатстві Америки — кров і 
піт, труд і талант негритян
ського народу.

Зародившись ще в часи 
рабства, передова негритян
ська література завжди від
значалася викривальним па
фосом протесту, глибокою 
громадянськістю, гострою, 
злободенною публіцистичні
стю. Негритянська тема в 
передовій літературі США 
завжди була і є гуманістич
ною, радикальною, соціаль
но загостреною, сповненою 
протесту, бо ж виражає ве
лику трагедію цілого наро
ду — двадцяти мільйонів 
уярмлених, знедолених, за
гнаних в гетто темношкірих 
американців. В гуманістич
них традиціях цю тему за
початкували Гаррієт Бічер- 
Стоу та Марк Твен.

Понад півстоліття тому 
В. І. Ленін писав:

«...становище негрів в 
Америці не. гідне цивілізова
ної країни^ 1... «...американ
ська буржуазія... «звільнив
ши» негрів, постаралася на

* В. І. Ленін, Твори, , т. lb, стор. 4Ь7.

грунті «вільного» і республі- 
канськи-демократичного ка
піталізму відновити все мож
ливе, зробити все можливе 
й неможливе для найбезсо
ромнішого і найпідлішого 
гноблення негрів» 1.

Гостро актуально, викри
вально звучать ленінські 
слова сьогодні: становище 
негрів не змінилося, воно за
лишається трагічним. Але 
змінилися негри, вони рішу
чіше стають на шлях бо
ротьби; дедалі активнішу 
участь беруть у ній передо
ві американські і насампе
ред негритянські письмен
ники.

В післявоєнний період нег
ритянська література США 
досягла значного, небувало
го в її історії успіху. З но
вими творами виступає ціла 
плеяда талановитих пись- 
менників-негрів, таких як 
Уїльям Дюбуа, Ленгстон 
Х’юз, Річард Райт, Енн Пет- 
рі, Уїллард Мотлі, Ллойд 
Браун, Джон Кілленс, 
Джеймс Болдуїн, Ральф Ел- 
лісон.

Успіхи негритянської літе
ратури 40—60 років тим 
більш помітні, бо припада
ють на період, який розгля
дається багатьма американ
ськими критиками, як час 
занепаду американського ро
ману.

В цей час в американську 
літературу не тільки прий
шло багато талановитих 
письменників-негрів, але сут
тєво змінилась сама негри
тянська література. Вона на
була, особливо в 50—60 ро
ках, наступального характе
ру, в ній забриніли ствер
джувальні, оптимістичні мо

1 В. І. Ленін. Твори, т. 22, стор. 12.
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тиви. Розквіт роману в по
воєнні десятиліття обумов
лений перш за все загост
ренням боротьби негрів за 
громадянські права, яка, за 
словами генерального секре
таря Компартії США Геса 
Холла, «вливає нові сили в 
усі наші демократичні ін
ститути. Вона розширює ма
сову базу демократії в на
шій країні. Вона очищає по
літичну й суспільну атмо
сферу в нашій країні».

Перемога сил прогресу в 
боротьбі з імперіалізмом на 
світовій арені, посилення бо
ротьби кольорового населен
ня за соціальні права в Спо
лучених Штатах дають твор
чу наснагу передовим аме
риканським і в першу чергу 
негритянським письменни
кам, які своїми творами, 
сповненими соціального про
тесту, оживляють, активізу
ють американську літера
туру.

Відомий американський 
літератор, редактор прогре
сивного журналу «Амерікен 
дайелог» Джозеф Норт в 
статті «Робітник в літерату
рі США» писав:

«Є підстави твердити, що 
в американській літературі 
почався розквіт, породжений 
молодими негритянськими 
талантами нашої країни... І 
вихід негрів на літературну 
арену, можливо, сприятиме 
появі робітника в нашій лі
тературі».

Інший американський кри
тик, історик літератури Мак- 
суелл Гейсмар, невисоко 
оцінюючи американську лі
тературу 40—60 років вза
галі, теж бачить пожвавлен
ня, яке спостерігається в лі
тературі США 60-х років, і 
пов’язує його з героїчною 
боротьбою негрів за грома
дянські права. В статті 
«Роздуми про сучасну аме
риканську прозу» Гейсмар 
пише:

«Справжнє пожвавлення 
після періоду духовного 
конформізму, що затягнув
ся, вніс в американську лі
тературу рух за рівні грома

дянські права  ̂ що розгор
нувся в 60-ті роки... І не див
но — адже саме заряджений 
соціальним протестом pvx 
американських негрів визво
лив знесилений і притупле
ний в епоху «холодної вій
ни» творчий геній нашого 
народу».

Доробок письменників- 
негрів 40—60-х років неод
норідний й не рівноцінний, 
як неоднорідний характер 
негргітянського визвольного 
руху.в США. Окремі твори 
навіть передових негритян
ських романістів не позбав
лені елементів націоналіз
му, іншим притаманні моти
ви розчарування й фаталь
ної неминучості трагічної 
долі негра в Америці, дека
дентське бачення світу. Про
те в цілому у негритянській 
літературі акценти перемі
щаються з настроїв песиміз
му, приреченості й запере
чення, характерних для тво
рів 40-х років, на утверд
ження ідеї боротьби за сво
боду, утвердження ідеалів 
гуманізму, славних традицій 
спільної боротьби білих і 
чорних американців за 
справжню демократію, за 
кращу Америку.

Буржуазні негритянські 
письменники, капітулював
ши перед імперіалістичною 
реакцією, проповідують на
ціоналізм, космополітизм, 
закликають до створення 
«універсальних загально
людських цінностей». Про
повідь буржуазного націо
налізму, космополітизму, ес
тетського формалізму — це 
ідеологічна диверсія імпе
ріалістичної реакції в літе
ратурі. Літератор-марксист 
Ллойд Браун, автор відомо
го роману «Залізне місто», в 
статті «Яким шляхом іти 
негритянському письменни
кові?» писав: «Вузькість»
буржуазного націоналізму і 
«широта» буржуазного кос
мополітизму однаково заво
дять в безвихідь».

Гостро зараз стоїть пе
ред негритянськими пись
менниками питання ставлен

ня до національних тради
цій, до універсальної тема
тики.

Передові письменники- 
негри не проти універсаль
ності, але бачать її не у від
реченні від національних 
традицій, від тематики про
тесту, а в зображенні бо
ротьби, страждань і радос
тей свого народу, його праг
нень до світлого майбут
нього.

Про це влучно сказав та
лановитий письменник Ленг- 
стон Х’юз словами: «Чим
більш національне мистецт
во в своїй основі, тим більш 
воно може стати універсаль
ним, загальнолюдським в 
кінцевому результаті. Що 
могло бути більш іспансь
ким, ніж «Дон Кіхот», і в 
той же час, що є більш за
гальнолюдське, універсаль
не? Що більш італійське, 
ніж Данте? Або більш ан
глійське, ніж Шекспір?»

Багато написано негри
тянськими авторами різних 
романів за повоєнне 25-річ- 
чя — гарних і слабих, тала-: 
новитих і бездарних. Розмі
ри оглядової статті дозво-? 
ляють розглянути найбільш 
помітні з них лише в за
гальних рисах.

Є рація почати огляд нег
ритянської прози 40—60 ро
ків з роману «Син Амери
ки» Річарда Райта, бо твір 
цей був до певної міри виз
начальним для того часу, як 
зауважує прогресивний кри
тик А. Беррі, на протязі де
сятиріччя вельми впливав на 
письменників-негрів. Річард 
Райт (1908— 1962), на дум
ку Максуелла Гейсмара, 
«був справжній батько всієї 
сучасної негритянської літе
ратури». Він почав свою лі
тературну діяльність з пози
цій прогресивних, його пер
ший твір — збірка опові
дань «Діти дядька Тома» — 
дихає пафосом боротьби. 
Але пізніше, відійшовши од 
прогресивних сил, Райт став 
глибоким песимістом, його 
охопило почуття зневіри й 
фатальної приреченості.
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Написаний під впливом 
«Американської трагедії» 
Драйзера і сповнений проте
сту соціальний роман Райта 
«Син Америки» мав небува
лий для негритянського ав
тора успіх. В ньому йдеться 
про трагічну долю негри
тянського юнака, мешканця 
чікагського гетто Біггера 
Томаса, якого штовхнула 
американська дійсність на 
шлях злочину. Жертва расо
вої дискримінації й патоло
гічної нервозності, Біггер не
навмисно вбиває білу дівчи
ну, потім, вже навмисно, але 
зі страху вбиває молоду нег
ритянку і потрапляє на 
електричний стілець.

Роман «Син Америки» — 
безумовне, талановита кни  ̂
га, але написана вона з по
зицій безперспективності, 
понурої фатальної прирече
ності. Зміщення центру ува
ги з причин на наслідки, 
підміна соціальних факторів 
біологічними й фізіологічни
ми обмежує роман, надає 
йому рис декадентської 
ущербності.

Згодом, як ми вже зазна
чали, декадентські мотиви 
відчуженості й безвиході по
чинають домінувати в твор
чості Райта.

його останній роман «Не
скінченна мрія» — це зно
ву жорстока правда про 
життя негритянського юнака 
Рекса Теккера, на прізвись
ко Фішбеллі, на півдні 
США. Фішбеллі не зазнав 
злиднів Біггера: він син біз
несмена. Проте й над ним 
тяжить прокляття расової 
дискримінації, бо він позна
чений трагічним тавром — 
чорною шкірою.

Слабкість роману «Не
скінченна мрія» полягає в 
тому, що Райт намагається 
пояснити расову проблему з 
позицій фрейдизму, як біо
логічну «боротьбу рас». До 
расової дискримінації, на 
думку письменника, спричи
няється страх білих чолові
ків за білу жінку. Соціаль
ний аспект негритянської те
ми відступає в романі на

задній план. Але на кращих 
сторінках роману, там, де 
Райт-художник прориваєть
ся крізь хащі фрейдизму, 
він сміливо й правдиво ви
криває огидні явища расиз
му, вовчу мораль американ
ського бізнесу, продажність 
негритянської буржуазії.

Деякі критики називали 
Річарда Райта «апостолом 
раси», інші — «понурим ге
нієм негритянської літерату
ри». В останні роки життя, 
під впливом активізації виз
вольної боротьби негрів, 
письменник «зробив кілька 
кроків назустріч людству», 
до тих, хто бореться.

Серед перших послідовни
ків Райта була негритянська 
письменниця Енн Петрі. її 
роман «Вулиця» (1946) на
писаний під явним впливом 
«Сина Америки». Головна 
героїня роману — Люті 
Джонсон, молода негритян
ка. Трагічна її доля в капі
талістичних джунглях су
часної Америки. Дуже важ
ко жити їй, вродливій, бідній 
жінці, та ще й негритянці, 
на задвірках великого міс
та. Героїня намагалася пли
сти проти течії, прагнула 
бути чесною, бажала кращо
го життя для сина. Але ву
лиця перемогла. Син Мотті 
потрапляє за крадіжку до 
в’язниці, а сама вона стає 
вбивцею.

Райт зосереджував увагу 
на змалюванні внутрішнього 
світу героя, Петрі — на йо
го оточенні. В її романі ву
лиця — сіра, без сонця, за
смічена вулиця Гарлему 
персоніфікується, стає сим
волом долі американських 
негрів. Але роман в цілому 
дає неправильну картину 
становища негрів у США. 
Письменниця сказала
страшну правду, але сказа
ла її не до кінця. Гарлем 
заселений не тільки і не 
стільки алкоголіками, зло
чинцями, повіями; там живе 
трудовий народ, який ніколи 
не мирився із становищем 
пасинків Америки, а боров
ся за кращу долю. Цієї бо

ротьби Петрі не показала. 
Порушивши в романі сер
йозні соціальні проблеми, 
письменниця не зуміла дати 
на них відповіді: їй не ви
стачило їх історичного розу
міння.

Тема трагедії американсь
кої молоді, про яку Драйзер 
заговорив ще в 20-х роках, 
посіла одне з центральних 
місць у літературі США по
воєнного часу. З драйзерів- 
ських соціально-викриваль
них позицій підійшов до цієї 
теми негритянський пись
менник Уїллард Мотлі в ро
мані «Постукай в будь-які 
двері» (1947). В творі роз
казана досить типова істо
рія Ніка Романо, сина іта
лійського іммігранта, збан
крутілого дрібного крамаря.

Письменник правдиво, пе
реконливо показав, як аме
риканське буржуазне су
спільство калічить, спотво
рює, деморалізує доброго, 
здорового від природи під
літка, штовхає його на шлях 
злочину, а потім на елек
тричний стілець.

Через весь твір проходить 
мотив вини американського 
буржуазного суспільства за 
долю Піка Романо.

Письменник-негр Уїллард 
Мотлі вийшов за межі тра
диційної, специфічно негри
тянської теми — написав 
роман про американців з бі
лою шкірою і цим спросту
вав тезу про «некомпетент
ність» негритянських пись
менників зображати «білу» 
Америку. Він продемонстру
вав зрілу майстерність мит
ця і глибоке знання амери
канської соціальної дійс
ності.

Якщо Мотлі написав пер
ший свій роман з позицій 
критичного реалізму, то ін
ший негритянський письмен
ник, Ральф Еллісон, в ро
мані «Невидима людина» 
(1952) порушує тему трагіч
ного становища молодих 
американців в антиреалі- 
стичному, модерністському 
плані. Герой Еллісона — 
молодий негр без імені, «не-
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видима людина», як він сам 
себе називає, бо в Америці 
негр «не існує як людина». 
Спочатку йому наче пощас
тило в житті: він блискуче 
закінчив школу, одержав 
стипендію для навчання в 
коледжі. Але автор розкри
ває ілюзорність цього щас
тя. Бо попри всі «успіхи» 
героя твору не вважають за 
людину.

Написаний з модерністсь
ких, декадентських позицій, 
роман пройнятий мотивами 
глибокої відчуженості між 
людьми. Ця відчуженість 
ще трагічніша для амери
канського негра в умовах 
расової дискримінації. На
віть коли герой знаходить 
співчуття і трохи людського 
тепла з боку таких самих 
знедолених «на дні» Гарле
му, то письменник, виходя
чи зі своєї концепції — 
«всі люди — вороги», — 
всіляко компрометує, прини
жує ідею дружби між людь
ми.

До краю зневірившись і 
розчарувавшись в усьому, 
герой тікає від людей в 
«нору» індивідуалізму; в са
мотності, в «пізнанні самого 
себе» він знаходить найви
щу мудрість буття, стає асо
ціальним, «невидимим» для 
світу.

Як відзначала наша кри
тика (А. Єлістратова, 
М. Мендельсон), в книзі 
Еллісона є сильні, таланови
то написані сторінки, де ви
кривається расова дискримі
нація. Але пафос роману — 
не в критиці буржуазної 
дійсності, а в прагненні 
письменника морально ви
правдати втечу розчарова
ного індивідуаліста від лю
дей, від боротьби, довести 
декадентську тезу відчуже
ності, показати, що її при
чини не в соціальній не
влаштованості, а в «хворо
бі душі», яка, на думку де
кадентів, уразила всіх лю
дей сучасного світу. Таке 
декадентсько - модерністсь
ке трактування теми зумо
вило великий успіх роману

Еллісона в буржуазному се
редовищі, зробила його 
«бестселером».

Райт, Мотлі, Еллісон — 
талановиті негритянські 
письменники. Вони перші 
вирвалися з літературного 
гетто у «велику американсь
ку літературу», змусили всю 
Америку прочитати свої ро
мани, в яких з великою ху
дожньою силою викривали 
расизм і «американський 
спосіб життя».

Проте вже на початку 
50-х років зазвучали нові 
голоси, виразно забриніли 
мотиви боротьби.

Нову славну, світлу сто
рінку в негритянській літе
ратурі відкрив на початку 
50-х років письменник-кому- 
ніст Ллойд Браун своїм ро
маном «Залізне місто» 
(1951). Це твір про трьох 
комуністів-негрів, які, буду
чи ув’язнені за «антиамери- 
канську діяльність», і в 
тюрмі не припиняють боро
тьби проти світу зла й на
сильства. Довідавшись, що 
в камері смертників перебу
ває молодий негр Лонні 
Джеймс, засуджений на 
смерть за вбивство, якого не 
чинив і в якому «признав
ся» під катуванням, кому
ністи організовують у в’яз
ниці комітет по врятуванню 
жертви «законного» лінчу
вання, бо правильно вважа
ють, що боротьба за без
винно засудженого Лонні — 
це битва й за себе, за тисячі 
жертв американського ра
сизму й імперіалізму. І хоч 
роман закінчується так, що 
читач не знає, чи виправда
ли Лонні, він не має сумні
ву, що правда переможе, бо 
за правду борються, і бо
ротьбу цю очолюють само
віддані, сміливі борці за ін
тереси народу — комуністи.

Дія роману «Залізне міс
то» відбувається в тюрмі, 
протягом короткого відрізку 
часу. Завдяки композицій
ній побудові твору, встав
ним новелам тощо, автор 
виходить далеко за межі 
місця й часу зображуваних

подій і в реалістично нама
льованих картинах показує 
типові соціальні процеси та 
явища американської дійс
ності першої половини XX 
століття.

Значення твору Брауна 
полягає в тому, щр роман, 
як писав Дж. Лоусон, «ут
верджував цінності — тра
диційні цінності людської 
моралі й дружби, по-новому 
переосмислені в світлі сьо
годнішньої боротьби». Тео
ретичний орган Компартії 
США, журнал «Політікл 
аффеерс» відзначав, що 
«опублікування роману «За
лізне місто» було подією 
першорядного значення в 
літературному і політичному 
житті країни».

Значення книги полягає і 
в тому, що це перший в нег
ритянській літературі США 
роман, написаний методом 
соціалістичного реалізму.

Наприкінці 50-х років 
Уїльям Дюбуа, один з осно
воположників негритянської 
літератури в США, лауреат 
Міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру 
між народами», знову звер
нувся до художньої прози, 
опублікувавши історичну 
трилогію «Чорне полум’я» 
(«Випробування Мансарта», 
1957, «Мансарт будує шко
лу», 1959, «Кольорові сві
ти», 1961)— велику епопею 
про життя й боротьбу аме
риканських негрів за рівно
правність з часу громадян
ської війни 1861 — 1865 ро
ків до наших днів. Трило
гію Дюбуа можна назвати 
енциклопедією життя негрів 
у США. За багатством різ
номанітної інформації — 
це своєрідна «Іліада» негри
тянського світу.

В третій частині трилогії 
— «Кольорові світи» — 
письменник показує, як 
«чорне полум’я» — полум’я 
національно-визвольної бо
ротьби кольорових народів 
розгоряється, охоплює цілі 
континенти. Воно зливаєть
ся з червоним полум’ям Ве
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ликого Жовтня, спопеляючи 
колоніалізм.

Ставши до лав комуністів, 
письменник У. Дюбуа, один 
з найвидатніших лідерів 
негритянського світу, «бать
ко сучасного негритянського 
визвольного руху» (П. Роб
сон), закликав як білих, так 
і негрів шукати дороговказ 
до кращого майбутнього, до 
волі, рівноправності й на
ціональної незалежності у 
великому всеперемагаючому 
вченні Маркса—Леніна.

Пройнята життєствердни
ми мотивами, передовими 
ідеями революційного гума
нізму, вірою в перемогу сил 
миру і прогресу, сповнена 
оптимізму, світлої перспек
тиви, трилогія «Чорне по
лум’я» становить видатний 
твір американської літера
тури соціалістичного реаліз
му.

Значним досягненням пе
редової американської літе
ратури критичного реалізму 
50—60 років є твори пись- 
менника-негра Джона Олі- 
вера Кілленза, активного 
діяча фронту передової 
культури США, голови гіль
дії письменників у Гарлемі. 
його перший великий, гост
ро соціальний, талановито 
написаний роман «Молода 
кров» був опублікований в 
1954 році і зразу привернув 
до себе увагу не тільки реа
лістичним зображенням тра
гічного життя американсь
ких негрів, а й гнівним, при
страсним протестом, духом 
нескореності й боротьби

проти расової дискримінації, 
утвердженням ідеї єдності 
білих і негрів в боротьбі 
проти капіталістичної екс
плуатації.

В центрі роману — зо
браження життя двох поко
лінь трудової негритянської 
сім’ї Янгбладів. Головні ге
рої — робітник Джо Янг
блад і його вірна дружина 
Лорі Лі не схилили в поко
рі й приниженні голів перед 
расистами, й дітей своїх ви
ховують у дусі опору на
сильникам.

Пройнятий фольклорними 
мотивами, написаний яскра
вою, соковитою мовою ро
ман «Молода кров» — один 
з найсвітліших творів аме
риканської літератури 50-х 
років.

Другий роман Кілленза 
«І тоді ми почули грім» 
(1963) — це твір про траге
дію чорного солдата армії 
США. Книга показує расову 
дискримінацію в американ
ській армії під час другої 
світової війни.

Одним з найпопулярніших 
письменників американської 
літератури середини сторіч
чя є Джеймс Болдуїн. його 
полум’яні, гостро полемічні, 
сповнені громадянського па
фосу і пристрасності публі
цистичні книги «Нотатки си
на Америки» (1955), «І ні
хто не знає мого імені» 
(1961), «Завтра — поже
жа!» (1963) перекладені ба
гатьма мовами. Головна те
ма публіцистики Болдуїна— 
становище негра в Америці.

Мабуть, ніхто в сучасній 
американській літературі 
так гостро не відчуває і ху
дожнім словом не відтворює 
болю негритянського наро
ду, як Болдуїн.

Джеймс Болдуїн — пос
тать суперечлива. Письмен
ник, близько стоїть до філо
софії екзистенціалізму, час
то прославляє індивідуалізм, 
тікає від соціального, під
креслює, що його цікавить 
перш за все внутрішній світ 
особи, бо там, в душі люди
ни, він хоче, мовляв, знайти 
відповідь на болючі питання 
життя. Але водночас він, 
майже мимовільно, став од
нією з центральних фігур 
масового негритянського ру
ху, став, за словами Майкла 
Голда, «найлункішим і най- 
пристраснішим голосом «не
гритянського опору».

Сучасна негритянська лі
тература США — на підне
сенні. Прогресивні письмен
ники усвідомлюють велику 
відповідальність перед наро
дом, перед всією країною.

Нещодавно Джон Кілленз 
говорив про передові пози
ції негритянської літерату
ри в боротьбі з реакцією, 
про те, що неграм, негри
тянським письменникам ви
пала доля захищати ідеали 
гуманізму й демократії в 
сучасній Америці, виступати 
в ролі «головних борців за 
свободу й людську гідність 
в Америці... В цьому велике 
джерело натхнення для не
гритянського письменника».
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ЯЦЕК С И С Ь К И Й

ІДЕ/ИИ
І СИНІШІЇ
Мексіка, 16 жовтня. Після фі

нального забігу на 200 метрів, в 
якому Томмі Сміт, переможець, 
встановив новий світовий рекорд 
(«фантастичний», як його назва
ли фахівці), — церемонія нагоро
дження. Тієї миті, коли над Еста- 
діо Олімпіко полинув гімн Сполу
чених Штатів, двоє чорних бігу
нів — золотий медаліст Сміт та 
бронзовий призер Джон Карлос 
здіймають догори руки у чорних 
рукавичках, стиснені в кулак. Бі
лий австралієць Норман, який 
одержав срібну медаль, приєд
нується до своїх колег: на його
шиї — чорна хустка.

Ця демонстрація солідарності з 
радикальним негритянським ру
хом у Сполучених Штатах викли
кає розгубленість серед керівни
цтва американської команди. Ке
рівник команди Пейтон Джордан, 
відповідаючи на численні запи
тання журналістів, засуджує не
гритянських спортсменів і перед
рікає «суворі санкції», хоча не 
каже, які саме. Голова Американ
ського Олімпійського комітету — 
Карл Робі, удаючи нібито не 
сталося нічого особливого, запев
няє, що до Сміта і Карлоса не 
буде вжито жодних санкцій. Од
нак наступного дня обох спорт
сменів виключають із складу 
команди Сполучених Штатів і їм 
доводиться залишити олімпійське 
містечко — цього зажадав голова

.Міжнародного Олімпійського Ко
мітету Евері Брандідж. За два 
дні, під час нагородження чем
піонів з бігу на 400 метрів (перші 
три місця посіли чорні бігуни із 
Сполучених Штатів), повторюєть
ся така сама демонстрація.

Тепер уже дисциплінарних санк
цій не застосовують. Можливо, 
керівництво американської коман
ди, не бажаючи нового скандалу, 
опирається вимогам Брандіджа, а 
може, свою роль відіграють інте
реси команди: на трьох бунтівни-

Томмі Сміт (ліворуч) і Джон 
Карлос: спортсмени-негри
протестують.

Евері Брандідж — расист у 
справах спортивних і не- 
спортивних.

ків очікує естафета 4X400 метрів, 
а це — неабиякий шанс здобути 
золоту медаль.

Хоч би як там було, а другий 
тур змагання між негритянськими 
бігунами з команди Сполучених 
Штатів та головою МОК вже не 
дає йому перемоги...

Якщо вірити запевненням голо
ви МОК, він твердо переконаний, 
що політика не повинна втруча
тись у спортивні справи. Якщо 
вірити його деклараціям, він зав
ше опирався намаганням поєдна
ти позаспортивні проблеми з 
олімпійським рухом.

В своїй промові на останній 
сесії Міжнародного Олімпійсько
го Комітету в Мехіко Евері Бран
дідж ще раз висловився в цьому 
дусі, сказавши між іншим: «У до
бу насильствених дій, засобів ма
сового знищення та інших актів 
безправ'я, олімпіади лишилися 
одним з найбільш позитивних ас
пектів людської активності. Ми не

111



можемо дозволити, щоб олімпій
ський рух використовували як зна
ряддя для захисту ТИХ ЧИ ІНШИХ 
СПРАВ (підкр. моє — Я. С.). Ми 
не можемо дозволити також, щоб 
Олімпійські ігри стали плацдар
мом політичних маніфестацій, хоч 
би який характер вони мали. Ми 
повинні й надалі докладати всіх 
зусиль до того, щоб Олімпійські 
ігри зберегли свою чистоту, чес
ність і незалежність від інтересів 
політичних та грошових... Ми не 
можемо дозволити, щоб було 
знищено центр міжнародного 
співробітництва і доброї волі, 
яким став олімпійський рух».

Брандідж виголошує цю промо
ву в будинку, який охороняють 
солдати та поліція, виголошує че
рез кілька днів після кривавої 
розправи на площі Трьох Культур, 
де солдати атакували кілька ти
сяч учасників мітингу (загинуло, 
за офіційними даними, ЗО осіб, 
а кількасот було поранено). Пред
ставники так званого Страйково
го студентського комітету запев
няють, що кількість вбитих сягає 
200 осіб, а кілька тисяч заарешто
вано.

Можна удавати, що нічого не 
сталося, або ж вважати, — в разі, 
коли навіть щось і трапилось, — 
що це не мало жодного відно
шення до Олімпіади, котру Бран
дідж прагне «захищати». Коли він 
вже боронить олімпійський рух 
від впливу політичних факторів, 
«хоч би який характер вони мали», 
то йому слід бути хоч трохи по
слідовним — принаймні настіль
ки, щоб додержуватись власних 
постулатів.

А втім... Як свідчить на шпаль
тах прогресивного католицького 
щомісячника «Ремпартс» Джек 
Скотт, містер Евері Брандідж по
сідає, і не від сьогодні, цілком 
певну політичну позицію.

Скотт повідомляє, приміром, 
що вже 1935 року Брандідж — 
тодішній голова Американського 
Олімпійського комітету — в зв'яз
ку з суперечкою навколо участі 
американської команди в іграх 
у Берліні, категорично виступаю
чи проти ідей бойкоту Олімпіади, 
сказав: «Євреї повинні зрозуміти, 
що не можуть використати Олім
піаду для бойкоту націстів».

Цей «аполітичний» діяч «чисто-

«Геть Брандіджа!» — вима
гає плакат, написаний аме
риканськими спортсменами 
в Олімпійському містечку.

го олімпійського руху», повернув
шись з Німеччини, викликав, як 
писала тодішня американська пре
са, ентузіазм 20-тисячного натов
пу в Медісон-сквер Гардені своєю 
апологією третього райху і Гітле- 
ра. Зокрема він висловив таку 
думку: «Ми можемо багато чого 
навчитись у Німеччини. Ми також, 
якщо хочемо зберегти наш лад, 
повинні знищити комунізм».

В липні 1940 року, пише далі 
Скотт, Евері Брандідж очолив 
профашистську Асоціацію борців 
проти участі Америки у війні. І 
ще одне на совісті голови МОК: 
він належить до расистського 
Монтесіто-Кандрі клубу в Санта- 
Барбара (Каліфорнія). Відомо та
кож, що Брандідж, захищаючи 
інтереси Південно-Африканської 
Республики, намагався зірвати рі
шення про ЇЇ виключення з ігор.

Отже не важко погодитись із 
зауваженням американського жур
наліста про те, що коли голова 
МОК засуджує політику, йдеться 
про таку політику, з якою він 
особисто перебуває у конфлікті.

Протест підхоплено іншими спортсменами з коман
ди США.

Томмі Сміт заявив на прес-кон
ференції після свого олімпійсько
го тріумфу: «Ми не тварини і 
не «завзяті хлопці». Біла Америка 
визнає нас лише як олімпійських 
чемпіонів...» Рекордсмен світу ви
вчає історію та суспільні науки 
в коледжі Сан-Хосе в Каліфорнії. 
В ін — учень і приятель молодого 
американського викладача соціо
логії Гаррі Едвардса, який актив-
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Том м і Сміт і Джон Карлос 
повернулися до Лос-Анджеле
са. «Ми будемо боротися да- 
ліі» — заявив Томмі Сміт.

но бореться за цілковиту рівно
правність негритянського народу.

Сам Сміт виявився, зовсім не
сподівано для себе, одним з ор
ганізаторів бойкоту Олімпіади в 
Мехіко чорними спортсменами — 
з того часу, коли у вересні мину
лого року на студентських іграх 
в Токіо під час інтерв'ю висловив 
думку про можливість такого 
бойкоту, зазначивши, що остаточ
не рішення залежатиме від кон
кретної ситуації. Формулюючи 
мету цього руху, в якому неаби
яку роль відіграє також олімпій
ський чемпіон з бігу на 400 мет

рів Лі Івенс, його колега по 
коледжу, Сміт каже: «Ми маємо 
на меті не виправлення станови
ща свого власного чи наших ко
лег з команди, а поліпшення ста
новища всієї негритянської грома
ди. Цю ідею (бойкоту ігор—Я. С )  
слід розглядати, як новий етап 
боротьби за досягнення цієї 
мети».

Саме Сміта й Івенса мав на
самперед на увазі Брандідж, коли, 
кажучи про ідею бойкоту ігор, 
схарактеризував негритянських 
спортсменів як молодих людей, 
яких погано вчили й виховували.

Тепер Томмі Сміт для нас — не 
лише феноменальний бігун з да
лекого стадіону. 24-річний студент 
з Каліфорнії — насамперед той, 
хто, як багато інших, наважився 
активно виступити за права свого 
народу.

Австралієць Норман, білий 
олімпійський віце-чемпіон з бігу 
на 200 метрів, висловив солідар
ність із своїми колегами під час 
їхньої демонстрації на Естадіо 
Олімпіко. Саме він, а не Евері 
Брандідж, уособлює вірність олім
пійським ідеалам. Хочеться спо
діватись, що саме з позицією, яку 
репрезентує Норман, пов'язане 
майбутнє цього руху.

Джон Карлос виступає на мітингу протесту.

ВСЕСВІТУ

ДВА РЕКОРДИ..; Як по
відомила преса, земля Пів- 1 
нічний Рейн-Вестфалія у ( 
ФРН випередила всі інші ( 
землі країни за числом ма- ) 
сових звільнень робітників і 
службовців і за кількістю 
безробітних. Але Північний 
Рейн-Вестфалія тримає ще 
один рекорд у ФРН: за чис
лом мільйонерів. Статистич- ( 
не ВІДОМСТВО ПОВІДОМИЛО, І 
що тут тепер налічується / 
4738 осіб, капітали яких пе
ревищують один мільйон ма
рок.

СІЛЬ З ПЕРЦЕМ. У міс
ті Ньюкасл-андер-Лайм в 
Англії зареєстровано шлюб, 
який дуже розвеселив служ
бовців магістрату. Річ у то
му, що прізвище нареченої 
— Солт, тобто, англійською 
мовою, «сіль». А нареченого 
звуть містер Пеппер, що у 
перекладі означає «перець».

ПРОСВІТЛЕНІ. В Нью- 
Йорку, в приміщенні релігій
ної секти «Містичного прос
вітлення», виникла пожежа. 
Коли пожежники разом з 
поліцією рятували майно 
секти, то серед усього іншо
го було виявлено чотири ти
сячі пакетів з найсильнішим 
наркотиком, так званим
лсд.

Допитані з цього приводу 
керівники секти пояснили, 
що, мовляв, наркотики пот
рібні були їм для здійснен
ня обряду «просвітлення» 
членів секти...

ЦЬОГО ЩЕ НЕ ВИСТА
ЧАЛО! Ватажок реваншист
ської спілки судетських нім
ців, колишній крупний гітле
рівець Вальтер Бехер пові
домив про намір реорганізу
вати цю спілку. Щоб під
креслити реваншистські за
зіхання на Судетську об
ласть, яка є давньою чехо
словацькою землею, Бехер 
обіцяє перейменувати свою 
спілку на «Судетський уряд 
в еміграції», з місцеперебу
ванням у Мюнхені.
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ІВАН С А Р А Н Д Е В

ДОРА ГАБЕ

Ці слова — не просто пое
тична метафора чи гіпербо
ла, бо за ними стоять шість 
десятиліть творчості й по
над шістдесят книг. Коли 
нікому невідоме дівча з 
Добруджі на початку сто
ліття надрукувало перші 
свої вірші в ж у р н а л і  
«Мисль», вони дістали бла
гословення Пейо Яворова..А 
пізніше, після одруження з 
Бояном Пеневим і переїзду 
до Софії, вона потрапила в 
коло кращих представників 
болгарської літератури — 
Пенчо Славейкова і Мари 
Белчевої, Петко Тодорова і 
д-ра Кристева, Івана Шим- 
шанова й Івана Базова. З 
Єлиним-Пелиним та Йорда
ном Йовковим вона була 
майже ровесницею, сучасни
цею Христо Смирненського 
й Николи Вапцарова.

А ми так звикли до її при
сутності в нашій національ
ній літературі й літератур
ному житті, що постійно 
сприймаємо її в рамках су
часного. Ось чому мала во
на рацію, коли в поезії: «За
мріяність» назвала себе ро
весницею всіх поколінь.

Ця думка має, одначе, й 
додатковий аспект? своєю 
творчістю для дітей і дорос
лих Дора Габе є ровесни
цею всіх поколінь, які вже 
прийшли і ще прийдуть; бо 
віддалених споминів дитин
ства, від шкільних ранків і 
торжеств пам’ять зберегла 
на все життя її вірші; в них 
закладено нетлінність, що 
передається з покоління до

Відколи я живу, 
для поколінь усіх 
ровесницею чуюсь.

покоління, неначе дорого
цінний духовний капітал.

Був час, коли про твор
чість Дори Габе говорили з 
шанобливістю, в якій відчу
валася думка, що її поко
ління вже вичерпало свої 
можливості, що все велике 
й значуще вже написано і 
залишаються тільки... ме
муари. Але прийшли «Нові 
вірші» (1963), «Лірика»
(1966) і «Зажди, сонце!»
(1967) , і навіть найуперті- 
шим скептикам довелося пе
реглянути упередження ба
гаторічної давності.

Неможливо, гадаю, пояс
нити причини, які поклика
ли до життя феномен Дори 
Габе, коли останні її твори 
розглядати без зв’язку із 
створеним у минулому.

Справді, сьогодні вірші з 
першої її  книжки — «Фіал
ки» (1908), — написаної 
школяркою, звучать наївно. 
Любовні хвилювання замк
нені у вузькому колі: коха
ний і вона. Образ коханого 
заполонив усе її існування, 
через нього вона зв’язана з 
життям, сприймає світ його 
очима. Кохання надто іде
альне і тому таке нестійке й 
тендітне, кохання, позбавле
не земного й неначе звірене 
з літературними зразками 
часу. Розбіжність між уяв
ленням про коханого і 
справжнім^ його образом — 
замість бога побачила пе
ред собою сумного раба — 
стає початком любовної ка
тастрофи. В поезіях з’яв
ляються самотність і скор

бота, мотиви безрадісного 
прийдешнього, звучать ри
дання розбитого серця. 
Збірка завершується вір
шем, в якому героїня спові
дається: «Тепер стою самот
ня, безнадійна на роздоріж
жі...»

Два десятиліття відділя
ють «Фіалки» від «Земної 
путі» — другої ліричної 
збірки Дори Габе. Створе
но немало — окреслено й 
основні напрямки, якими на
далі здійснюватиметься її 
розвиток. Виник інтерес до 
польської літератури, з’я
вилися переклади з поль
ської. Внаслідок війни Доб- 
руджу відторгнуто від Бол
гарії: народжується тема
«Добруджа». І нарешті при
ходить поезія і проза для 
дітей.

1933 року виходить збір
ка «Лунатичка» з кількома 
поемами. В «Лунатичці» ав
торка відкрито проголошує 
свої симпатії до соціально 
знедолених — борців за сво
боду, гірників Перніка, ро
бітників і робітниць з око
личних кварталів. Соціаль
не співчуття в поемі поєд
нується, однак, з безпорад
ністю в плані практичного 
діяння — «Безпомічність 
моя гнітить мене, немов 
провина!» — сповідається 
в одному місці героїня. ї ї  
бунт є, власне, закликом до 
більшої гуманності, опосе
редкованою критикою сус
пільства соціальної нерів
ності. Це бунт стихійний, 
без напрямку і мети.

Наскільки відрізняється 
від ліричної героїні цієї 
збірки Вела з однойменної 
поеми Дори Габе, виданої 
1946 року! Вела по-новому 
дивиться на світ: вона спо
лучає воєдино думку, дію, 
переконання і рішучість 
здійснити їх на практиці. 
Замість абстрактного бун
тування Вела обирає бо
ротьбу з ясною політичною
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програмою й метою. Актив
ність творить з неї цілісну 
людину і підносить її до 
рівня героя епохи.

Вела — герой, до якого 
авторка, свідомо чи ні, йшла 
з початку своєї творчості; 
це вихід з ідейної неорієн- 
тованості, вихід, який грун
тується на відданості партії 
й силі інтелекту. «Вела» — 
це, фактично, початок пере
осмислення творчого досві
ду. Хіба тільки тепер ми мо
жемо судити про справжні 
масштаби і глибину тих 
змін, що відбулися в твор
чій лабораторії письменни
ці. Написаним в останній 
період Дора Габе довела 
плодотворність цього роз
витку. І ще те, що потенці
альні можливості її поко
ління далеко не вичерпані.

Власне, в цій статті я хо
чу зупинитися докладніше 
на останніх збірках поете
си, спробувати проникнути 
в оту складність, яка вини
кає із взаємопроникнення 
філософсько -громадянських 
й інтимних мотивів.

В Дорі Габе живуть дві 
сутності. Якій варто було б 
віддати перевагу? Чи тій, 
яка говорить німою мовою 
люстра й малює себе із 
зморшками, наче кору ста
рого дуба? Чи другій, яка 
походить з далеких спога
дів дитинства? Не випадко
во Екзюпері казав: «Я ро
дом з дитинства так само, 
як з якоїсь країни». З цією 
другою сутністю пов’язані 
оптимізм і віра, що життя 
створене тільки для радості, 
що щастя є його сенсом і 
змістом.

Думка про «Початок» і 
«Кінець» у поезії Дори Га
бе перевтілюється в склад
ну багатоманітність життє
вих і суб’єктивних ситуацій. 
Інтерес до проблеми вже 
сам по собі характерний: 
погляд шукає в мінливості 
матеріального світу хвилю
вання, роздуми й вистраж
дані істини, захищені од 
ерозії часу й примх моди.

Дора Габе, одначе, не пи

ше філософських віршів. її 
натура і поетичний темпе
рамент чужі рефлексіям і 
кабінетній мудрості. Не фі
лософська поезія, а вірші 
про філософію життя! Звід
си випливає і найістотніша 
особливість її поетичного 
стилю. У збірці «Зажди, 
сонце!», наприклад, відчут
но підкреслено прихильність 
її до понять, які означають 
первісність — сонце, зем
ля, вечір, буря, безмежність, 
усмішка; і до понять, що 
означають філософські ка
тегорії — свобода, супереч
ності і т. п. З одного боку, 
авторка глибоко пов’язана 
з матеріальністю світу, з 
безмежністю його форм, а 
з другого — свідомість ски
дає ланцюги земного, аби 
осягти філософські дилеми 
буття.

Коли в людини за плечи
ма шість десятиліть твор
чості, можна сподіватись, 
що вона обернеться назад, 
аби підбити підсумки й оці
нити здійснене й пропуще
не. Але цього не скажеш 
про автора «Нових віршів» 
і «Зажди, сонце!» Це не 
книжки поетичних і життє
вих підсумків, перегляду ак
тивів і пасивів шістдесяти
річної діяльності. Ні! Під
бивають підсумки ті, хто го
тується поставити крапку. 
Що ж до Дори Габе, то її 
творчість перебуває зараз у 
стадії нового розквіту.

«Коли людині вже сімде
сят п’ять,— казав Гете в 
розмові з Еккерманом, — 
вона не може інколи не ду
мати про смерть. Мене ця 
думка аж ніяк не турбує, бо 
я твердо переконаний, що 
наш дух незруйновний; він 
існує од вічності до вічнос
ті. Він скидається на сонце, 
яке.., власне, ніколи не за
ходить, безперервно продов
жує світити». Цю ж думку 
висловлює поетеса в своїй 
творчості.

Кожен із нас носить у ду
ші колумбівську жагу піз
нання, цікавість до карди
нальних питань буття. У

зіткненні з ними безмежні 
можливості свідомості й 
мислі стикаються з обмеже
ністю людського життя. Як 
розв’язати це трагічне про
тиріччя?

Ще Спіноза казав, що 
справді вільна людина най
менше думає про смерть, її 
мудрість виявляється в її 
міркуваннях про життя. У 
вірші «Непримиренна» пое
теса висловлює своє праг
нення осягти велич Всесві
ту, жагу до його пізнання, 
до проникнення в його та
ємниці, жадобу можливос
тей, розширених до масшта
бів незмірного. І як змири
тися з думкою, що певного 
дня доведеться зникнути, не 
здійснивши всього, чого 
прагнула? В чому тоді сенс 
нашого існування: в екзи- 
стенціалістському прими
ренні, у пасивному прийнят
ті абсурдного чи в сізіфо- 
вих зусиллях розв’язати не
розв’язне? Чи, може, не
ма виходу? Вона каже: — 
Ні, вихід є!

Виходом з цієї дилеми є 
наша свобода у нашому 
ставленні до смерті, осягну
та з позиції непримиреннос
ті. Непримиренність є не 
тільки філософською пози
цією, не тільки суб’єктив
ним ставленням до трагіч
них дилем буття, але й ри
сою характеру і поетичного 
темпераменту.

Спостерігаю Схід
і Захід.
Поглинаю, Вічність, тебе
і жду кінця свого
непримиренна...

Інтерес до філософських 
проблем і сучасної людини 
не вичерпується тільки ан
титезою «життя — смерть». 
Оригінальною і неповтор
ною є й розробка проблем 
часу: час як внутрішнє від
чуття, як суб’єктивний во
рог, що невпинно віддаляє 
нас од молодості і життя. 
Час і простір як частина 
нашого пізнання світу. Але 
щоразу, коли Габе торкаєть
ся цих філософських катего
рій в їхніх різноманітних пе



ревтіленнях, вона пов’язана 
з сучасністю. Щоразу вона 
прагне відкрити цілу віч
ність. З цієї філософської й 
естетичної точки зору вона 
підноситься до художніх 
узагальнень, що в них ви
кристалізувалася мудрість 
багатьох поколінь.

В поезії «Зажди, сонце!» 
поетеса звертається до не
бесного законодавця часу із 
зворушливим благанням не 
про відпочинок, а про мож
ливість зробити своїм над
банням мудрість, що її при
ніс день. О, цей день, ви
повнений стількома змі
стовними речами! Динамі
ка і напруження, така пе
куча тривога про майбутнє 
світу. Зажди, сонце!

Зажди, дай мені час 
зрозуміти, як можемо спати 
в такім розбурханім світі, 
коли безсоння — це совість, 
а совість — це день!
Зажди, сонце!

Конкретний образ збага
чується і підноситься до 
ступеня яскравого символу.

Час у світі поетеси вимі
рюється швидкістю. Кожна 
мить застою рівнозначна 
смерті. Бо рух, швидкість — 
це життя; спокій — смерть. 
Не випадково вона каже 
про себе: «вистрелена на 
орбіту без жодної миті за 
стою». Та й який застій, ко
ли ніде навколо вона не ба
чить «досконалих і застиг
лих форм»? У тиші сну час 
викрадає хвилини молодос
ті, аби замінити її мудрістю.

Де той душевний спокій, 
коли тривога за долю Зем
лі крає серце? Сьогодні лю
дина мусить належати сус
пільству, бо йдеться вже 
про майбутнє не тільки ок
ремого індивіда, а про май
бутнє людства. Ця громад
ська відповідальність пере
творює поезію Дори Габе 
на видатний документ усві
домленого громадянського 
обов’язку.

Однак бувають моменти, 
коли серце жадає ніжності, 
теплоти. Досить самої ус
мішки, і світ перетворює
ться... Однієї лише усмішки

досить, щоб вселити в лю
дину всесвіт доброти, гуман
ності й радості. Саме тоді 
народжується сподівання, 
чи не може голос, сповне
ний надій і мрій, звернутий 
до всіх людей, здійснити 
чудо? Чи не поверне їм рів
новагу і гармонію?

Вірші Дори Габе — це 
поезія, що увібрала в себе 
духовні проблеми часу, вона 
належить до авангарду су
часного поетичного мислен
ня.

Соціальні і громадянські 
мотиви завжди притаманні 
поезії Дори Габе. Досить 
пригадати «Земна путь», 
«Лунатичку», а пізніше — 
«Велу» і «Неспокійний час» 
— книги з соціальним і гро
мадянським забарвленням.

Важко дати загальну ха
рактеристику згадуваним 
збіркам — хоча б через те, 
що вони писалися протягом 
тривалого періоду часу 
(близько трьох десятиліть). 
Але все-таки я гадаю, що 
існує загальна тенденція — 
Дора Габе поступово долає 
безкрилий опис життєвих 
подробиць і пафос, який не 
завжди далеко стоїть від 
декларативності. Поволі во
на збагачує свою поезію не 
тільки в стильовому відно
шенні, але й проблемами 
іншого розряду.

«Я двох епох сприймаю 
подих», — пише вона, нена
че пояснюючи самій собі 
своє внутрішнє роздвоєння. 
Але обравши сьогодення, 
вона віддала перевагу жит
тю, не впадаючи в ілюзії, що 
їй буде легко; вабить її 
бурхливий вир століття, 
грандіозні плани, космічний 
розмах. І вона належить 
йому цілком:

Я, однак, жива... 
і мушу крокувати 
в ногу
із живими! —

Хоча й тяжко йти в ногу з 
ними, несучи на плечах тя
гар років і переживань. Хто 
знає Дору Габе близько, 
завжди дивується послідов
ності, з якою вона обстоює 
їію  позицію в житті: справ

ді видатне поєднання твор
чих маніфестів і громадян
ської поведінки. Я певен, 
що цій якості завдячує гід
на поваги щирість її віршів 
на соціально-громадські мо
тиви.

Коли в «Сьогоденні» во
на поривчасто проголошує: 
«Не хочу іншого часу...» — 
то має вельми обгрунтовані 
підстави бути категоричною 
— і особисті, і суспільні. Але 
чи не найголовнішим є 
факт, що цей вибір поста
вив її в течію історичного 
розвитку, на основний нап
рямок життя. Саме тут, на 
мою думку, й слід шукати 
одне з джерел її оптимізму.

Історичний оптимізм на
дає думці наполегливості, 
підносить її на таку висо
чінь, з якої можна осягти 
явище в цілому і в його 
найвищих проявах; долає 
хМИНуЩІСТЬ дріб’язку і бу
денності. Найбільші надії 
свої поетеса пов’язує з бать
ківщиною, партією, сучас
ністю. На цьому триєдин
стві грунтується її віра в 
прийдешнє і відчуття сьо
годнішнього. Я не раз чув, 
як говорила вона про змі
ни, що сталися в мисленні 
письменників після Дев’я
того вересня: революція
навчила їх мислити історич
но; зробила з них сучасних 
людей, нерозлучно зв’язав
ши їх із життям.

«Ти дала мені твердий 
грунт»,— починає Дора Га
бе свій вірш «Партія». Істо
ричне мислення робить її 
сильною, вона більше не 
беззахисна гілочка, що її 
шарпає вітер випадковості.

Дора Габе безперечно має 
рацію, коли твердить, що 
мистецтво і література, які 
ігнорують проблеми майбут
нього й історію суспільства, 
не спроможні створити 
справжніх мистецьких цін
ностей. Тільки справді гро
мадянське хвилювання 
спроможне стимулювати 
творчу свідомість.

Дора Габе — спонтанний 
поет: твори в неї народжую-
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ться, а не створюються. В 
одній розмові про особли
вості творчого процесу во
на сказала: «Я, наприклад, 
найкраще пишу, коли свій 
творчий стан можу порівня
ти з закоханістю... Ніколи 
не напишу вірша, якщо я 
байдужа». Пригадаймо, на
приклад, такий твір, як 
«Батьківщина»: цілий вир 
людських почуттів вміщує 
він — од захоплення до 
вдячності.

Для Дори Габе батьків
щина є символом вічності й 
краси. Все гарне, чим вона 
володіла й володіє, є, влас
не, продовженням батьків
щини.

Зараз я в'яну 
і розквітаю, 
вмираю і народжуюсь, 
адже ти,
відколи світ стоїть, 
вмираєш

і відроджуєшся, 
й квітнеш!

Іноді серце її пересичує
ться високою напругою три
вог за всю землю, і в тишу 
світання або ночі прихо
дять спогади. В такі хвили
ни вона розмовляє з сер
цем, з минулим, з непере- 
житою радістю, з мріями і 
образом коханого, з рідною 
хатою дитинства. І кожна 
зустріч з тими милими сер
цю друзями виповнює його 
великими й високими почут
тями. Чудесні в своїй про
стоті, принадні щирістю, ті 
пісні про «втрачене щастя» 
є своєрідним ліричним що
денником інтимних хвилю
вань жінки.

Поетична стилістика Д о
ри Габе дедалі рішучіше 
орієнтується на зображу
вальний лаконізм; якось у 
розмові вона заявила, що

без конкретного приводу ні
коли не могла б написати 
вірша. її  прагнення додер-* 
жуватися лінії емоційної ло
гіки відкидає все побічне й 
випадкове. Цьому прагнен
ню підпорядковані й образ
ність та мова. Дора Габе 
майже цілком відмовилася 
від зовнішнього фіксування 
обстановки, щоб підкресли
ти істотніше — розвиток по
чуття, збагаченого мудрістю 
серця. Мова її розвантаже
на од штучних ускладнень; 
але саме лаконізм віддаляє 
і акцентує емоційно метафо
ри й поетичні образи.

Все прекрасне виховує, 
якщо тільки ми підготовле
ні до його відкриття. І саме 
в цьому, як на мене, поля
гає естетичне значення лі
рики Дори Габе.

Скорочений переклад 
з болгарської

ДОРА Г А Б Е

К О С М О Н А В Т
Ти мрії, прагнення 
всіх поколінь 
в своїм зібрав польоті, 
ти в молодості взяв 
горіння і відвагу, 
ти до зірок поніс 
слова людські звичайні 
і звідтіля звернувсь до нас, 
ти світло вкрав у неба 
і освітив людські обличчя 
в усіх краях землі, 
ти нашу думку привернув 
до просторів надземних 
і погляди усі 
підніс угору, 
ти пробудив любов 
в серцях 
і сином став 
всіх матерів.

Ти попередив те ім'я, 
яким тебе ми нарекли б, 
яке б само ввібрало в себе 
минувшини зусилля марні, 
сьогоднішнього дня 
натхненну працю 
і обриси ясні 
прийдешніх літ!

Юначе ясночолий, 
ти в руки взяв свої 
вузду пізнання, 
перед яким в очах у нас 
земна брехня 
розтане, 
а істина
ввійде, як промінь, 
до наших серць...
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П О Ч У Т Т Я
Я кожною із пор сприймаю трепет 
усіх речей, що бачу навкруги, 
і хвилювання потайне повітря, 
яке насичують магнітні сили.

Живлющою своєю плоттю 
я відчуваю пульс, що час переганяє, 
бруньок, розквітнути готових, 
зародження я бачу плоду 
в закоханих птахів,

коли пробудить заклик солов'я 
млость молодості.

і очі мої щупальців мільйоном 
торкаються цього живого світу 
і поглинають спрагло все на ньому, 
а неспокійна моя думка 
у душі продирається людські 
і в них заносить світ, 
що сам народжується й родить...

П О В Е Р Н Е Н Н Я
Це був мій любий, рідний дім, 
високий, ввігнаний ув обрій.
Його димар сягав хмарин.
Раптово вирости я не могла, 
щоб наздогнать його, 
питала лиш: Чому?
Коли? Навіщо?
Втекла в великий я, в безмежний світ,

щоб наздогнати обрії й висоти.
Та обрій —  недосяжний, 
височина народжує висоти...
Я повернулась з тим же запитанням.
А рідна моя хата,
стара, низенька і похила,
раптово увійшла до мене в серце
й зі мною разом
ввігналася ув обрій.

С У М Н І В
На карнизі мого вікна
сіла пташка, процвірінькала
і полетіла. Та спів її почули
прохожі люди,
і він збудив у пам'яті людей
щось із минувшини,
чи то з сьогоднішнього дня,
чи то передчуття прийдешнього...

Щоб пробудити, як вона,

в комусь бажання, навіть чедсеяжне, 
чи, може, мрію
або передчуття можливості якоїсь, 
забитої, мов цвях, 
у дні майбутні,
щоб задзвеніти міг мій голос,
розлитися по світу,--
вчинити ладна я й неждане чудо,
гніздечко навіть звити
для пташки, що полинула кудись!

Н Е С П О К ІЙ
Тріпоче в тиші пісня цвіркунів, 
танцюють молоді деревця, 
розгойдані вітрами.

Ніч диха неспокоєм.

Коли вони спочинуть, ДУХ зведуть? 
Коли?
«Ти не хвилюйся!» —  серцеві кажу я. 
«Нема спочинку!» —  серце відмовляє.

Відчинені віконниці гуркочуть, 
мене лякають...
Я відчуваю і землі вертіння, 
і безупинний рух мурашки.

Чому зірки не спиняться в путі? 
Хіба світити і вони не можуть 
спокійно і щасливо, 
а все мигтять, мигтять, мигтять?
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Д В А  СВІТИ
Ми одне одного обняли,
свою кров одне в одного перелили
через погляди,
через злучені руки,
щасливі, земні, видимі...

А ти у моєму сні 
і ніколи не був поза ним, 
і ніколи ти не дивився 
зблизька ув очі мої, 
не торкався своєю рукою моєї,

а переносився 
просто в мій сон...

Пролинули роки, ти ж завжди мій, 
і ніколи ніхто не спромігся б 
вирвати з нього тебе, 
і ніколи збагнути б не зміг, 
наскільки вві сні все можливе, 
і який ти хороший, 
і як ти кохаєш мене, 
щасливий, неземний, невидимий..*

В І Д С Т А Н І
Коли вони вперше побачились, 
він сказав: «Я люблю тебе дуже!»
(Перед тим іще, як покохав).
Вона ж відмовила: «Ах, яка я щаслива!» 
(Перед тим ще, як щастя відчути).
За обрії, наче на крилах, 
квапливі слова полетіли, 
перетворилися в далі, 
в простори, у неосяжність...

Даремно шукали обидва 
точки підпори, 
змоги шукали,

шукали ілюзій, 
щоб жити почати,—  
в них падали руки.

Якось, щоб до неї наблизитись, 
сказав він: «А ти не пригадуєш»...
Вона ж, не діждавшись закінчення, 
відмовила: «Так, я пригадую»...
(Не пригадавши нічого).
І так ізнову, мов колесо, 
слова закрутились порожні, 
безсилі, нездатні зігріти 
ліжко вузьке...

З болгарської переклав Марко ЗІСМАИ
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Південнокорейський циркач Бок Бунг Лі розбиває вісім цеглин лобом, а Лін Морісон цегляну стінку машиною»

МАШИНІЗОВАНІ Г/ЩМТОРИ
— Здоров був, Цезаре, ті, що 

йдуть на смерть, вітають тебе! — 
так вигукували в давньому Римі 
раби-гладіатори, учасники крива
вої вистави — показового мор
ського бою, влаштованого для

Стрмбок через автомашини.

розваги імператора Клавдія і 
римської публіки. Мало хто з ра
бів повернувся живий після тієї 
вистави — адже вона була розіг
рана за всіма правилами справж
ніх морських боїв.

Відтоді минуло майже два ти
сячоліття. Та подібні ігри для вті
хи ласої до гострих переживань 
публіки існують і тепер. Тільки 
гладіатори з галер пересіли на 
сучасні автомобілі, а замість Це
заря вони вітають новітнього 
можновладця — Долар.

У західних журналах останнім 
часом з'явилося чимало сенсацій
них фотографій, що відобража
ють вистави, влаштовувані канад
ською трупою «Гелл-драйверз», 
— «Пекельних водіїв» — на авто
дромах найбільших міст світу 
На Заході ці смертельно-не
безпечні вистави користуються 
великим успіхом і дають учасни
кам трупи такі високі прибутки, 
що вони вважають за рентабель
не ризикувати своїм життям. Так, 
за останній рік трупа «Гелл-драй- 
верз» виступала в Австралії, Пів
денній Африці, Японії, Англії, Ір
ландії, Скандінавії, а потім пере
кочувала до Західної Німеччини, 
де виступала в 120 містах.

Хто вони, учасники цієї трупи? 
Насамперед треба сказати, що 
кожен із них уже інвалід або на- 
півінвалід. У одного повибивані 
всі зуби, у другого — залишила-



ся одна нога, у третього перебиті 
ребра тощо. Коли репортери за
питали одного з них, 43-річного 
Бобо Канупа, чи не думає він, ко
ли і чим саме закінчаться його 
виступи,— Бобо відповів, усміха
ючись:

— А чи не спадає вам на дум
ку, шановні репортери, що ви 
теж одного разу помрете? Тіль
ки вашу смерть побачить значно 
менше народу, ніж мою!

Другому учасникові трупи, Мар
селю Рою — 28 років, третьому, 
Полу Лозону, 36 років, і він уже 
двадцять років виступає в цій 
трупі в ролі клоуна: вдягнений у 
чудернацьке вбрання, він вила
зить на дашок автомобіля й роз
важає публіку в той час, коли 
«пекельний водій» виконує з ма
шиною смертельно небезпечні 
трюки.

Фотографії, які ми тут вміщує
мо, зафіксували окремі номери з 
програми «Пекельних водіїв». 
Стрибок через автомашини, стри
бок з одного помосту на другий, 
їзда на двох колесах, перевертан
ня машини в повітрі й на землі, 
розбивання передком автомобіля 
цегляної стінки — та багато ін
ших, частина з яких виникає не
сподівано для самого водія — 
тоді він і втрачає свої останні зу
би або ребра, оі римуючи за це 
добрі страхові премії.

Один із репортерів західноні
мецького журналу «Штерн», звід
ки ми беремо фотографії, нава-

3 помосту на поміст.

жився навіть сісти в машину 
«пекельного водія». У своєму ре
портажі він благословляє той мо
мент, коли здогадався надягнути 
на голову захисного шолома: ав
томобіль, піднятий на два колеса, 
раптом знову став на всі чотири, 
й репортер щосили вдарився го
ловою об стінку машини.

Бобо Кануп виконує стрибок з 
одного помосту на другий, від
стань між якими 25 метрів. Най
менша помилка в розрахунках 
коштуватиме йому ребра, кістки 
руки чи ноги, а то й життя. Ре
портер пише, що в тілі Канупа 
вже стільки штучних кісток із 
срібла, що він зможе прожити за 
їх рахунок іще деякий час, коли 
на старості літ витратить усі свої 
заощадження.

Інший учасник трупи Лін Морі- 
сон розбиває своєю машиною 
стінку, складену із цегли. Морі- 
сон допіру вийшов із лікарні: під 
час однієї вистави він надломив 
собі хребет.

Морісон стрибає із своїм авто
мобілем крізь хмару палаючого 
бензину. Одного разу його ма
шина теж зайнялася, і загорівся 
його одяг — насилу пощастило 
загасити полум'я і врятувати Мо- 
рісонові життя. Гірше повелося 
його попередникові, який у Фран
ції під час виконання цього трю
ку згорів живцем.

«Вистави «Пекельних водіїв», — 
пише кореспондент «Штерна», —

Несподіваний трюк Марселя 
Роя: пішовши юзом, його маши
на перевернулася тричі. Скільки 
ребер втратив при цьому «пе
кельний водій» — не сказано.

збирають набагато більше гляда
чів, ніж циркові вистави».

У цьому — в високкх гонора
рах, які дістають «пекельні водії», 
і в розбещених смаках західного 
глядача, що не шкодує грошей, 
аби подивитися, як інша людина 
ризикує своїм життям йому на 
розвагу, — саме й полягає причи
на появи отаких сучасних машині
зованих гладіаторів, як трупа 
«Пекельних водіїв».
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Кцині Товариство народних уміль
ців, які створюють чудові худож
ні вироби для експортної фірми 
«Цепелія».

Поряд із своїм будинком Прил- 
лова організувала майстерню, в 
якій вчить дітей і молодь відчува
ти красу народного мистецтва, 
створювати маленькі скульптури 
за мотивами народних легенд та 
казок.

Залишається тільки додати, що

Клара Приллова.

сама Клара Приллова малює, грає 
на кількох музичних інструмен
тах, вишиває й ліпить.

Марта Лутомська — палу- 
цька вишивальниця.

Донедавна Палуцького району, 
що розташований на кордоні Бид- 
гощського та Познанського воє
водств, не можна було знайти в 
жодному етнографічному атласі, 
хоч ці місця добре знають люби
телі народного мистецтва в 
Польщі.

Незабаром з'являться альбом і

Юні. різьбярі.

Глиняні ч о л о вічк и  пані Клари.

монографія, присвячені цьому ра
йонові; їх автор — Клара Прил
лова з Кцині — маленького міс
течка, що налічує близько п'яти 
тисяч мешканців.

Протягом багатьох років, кож
ного ранку, Клара Приллова виру
шає до навколишніх сіл: записує 
народні казки, перерисовує орна
менти місцевих вишивальниць.

ї ї  власний дім став невеличким 
етнографічним музеєм, що вже 
не може вмістити численних екс
понатів. Клара Приллова — керів
ник місцевого ансамблю пісні й 
танцю, а також лялькового театру.

Вона прагне не тільки зберегти 
для наступних поколінь самобут
нє народне мистецтво палучан, 
а й сприяти дальшому його роз
виткові.

Клара Приллова заснувала а
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КАРТАР СІНГХ Д У Г Г А Л

Мал. О. П е т р о в о ї

ПО ТОЙ БІК
ОПОВІДАННЯ

Девіяні гуляє в дворі свого будинку, схо
жого на корабель. Толочити черевичками 
траву вона вважає варварством, отож хо
дить босоніж. Сутеніє. Девіяні сама як па
лець, і їй здається, що колись ця лілова 
пітьма огорне її всю, цілком, і понесе на 
котрусь із далеких зірок, де інша Девіяні 
почне нове, радісне життя.

Зовсім недавно в Девіяні з'явилося таке 
відчуття, що життя висипається з її при- 
горшні, мов той пісок, нечутно, непомітно 
струмить ПО М ІЖ  пальцями; і їй доводиться 
збирати його по одробинах. Чоловік Девіяні 
з тривогою дивиться на неї, але мовчить: 
Девіяні завше чинила так, як їй того хоті
лося, ніхто ні в чому не перечив їй.

Того тижня Девіяні послала по нотаріу
са —  вона вирішила скласти духівницю. Від 
себе й від чоловіка. Один будинок і поло
вина капіталу, що лежить у банку, діста
нуться по їх смерті синові, а другий буди
нок і друга половина грошей —  дочці. Віку 
свого з чоловіком вони доживатимуть у 
цьому будинку, а коли переставляться, він 
теж перейде дітям разом з грішми, що зо
стануться.

Щоразу, коли Девіяні починала розмову 
про духівницю, діти тільки гучно сміялися 
на відмову. Недавно вони приїздили навіда
ти батьків і тепер роз’їхалися по своїх до
мівках. Син живе в Лондоні й служить у 
якійсь іноземній фірмі. Платня у нього вдві
чі більша, ніж замолоду одержував його 
батько. А втім, вона перевищує батькову 
платню й тоді, коли той вийшов на спокій. 
Дочка поїхала на науку до Америки, зако
халася в тамтешнього вчителя, молодята 
побралися і живуть тепер там. Що два ро
ки, взимку, дочка приїздить погостювати до 
батьків в Індію. Живе вона в достатках. Чо
ловік ЇЇ —  син великого ділка —  викладає 
в коледжі* Отож дітям зовсім ні до чого 
батьківські гроші.

Девіяні і її чоловік живуть самі в своєму 
просторому заміському будинку. Вони все



життя прожили вкупі, вкупі діждуться і 
смерті. Цими днями чоловік Девіяні ходив 
до банку, по дорозі застудився, дістав не
жить і тепер лежить. А Девіяні рада, що 
вони разом —  перше ж бо їй не так і часто 
випадало побути з чоловіком.

Девіяні завше любила ходити босоніж по 
траві. Для неї ще змалку була велика втіха 
відчувати під ногами м’яку молоденьку 
травку. Блідо-зелений росяний килим, роз
простертий на березі річки, був ніжний, як 
личко заснулої дитини. Поки її перевесниці 
хлюпосталися у воді, Девіяні блукала бере
гом.

«Чого доброго, ще застудишся, хіба ж 
можна цілими годинами ходити босій!» —  
часто угрущав її чоловік. Та ні він, ні хтось 
інший не годен був переконати Девіяні.

А одного разу...
І Девіяні раптом чітко пригадала той за

хований глибоко в серці осінній вечір. 
Скільки ж відтоді спливло літ?..

Так само, як і сьогодні, походжала вона 
по обійстю. Часами підводила очі й диви
лася на двері будинку по той бік вулиці. 
Він і досі не прийшов. «Чи не сталося, бува, 
чого з ним?» —  непокоїлася Девіяні. В 
останні дні її обнімало якесь солодке хви
лювання перед його приходом. Хвилини 
тяглися нескінченно довго. В хаті їй було 
душно, вона задихалася, відчиняла навстіж 
вікно, але й це не допомагало. Тоді вона 
вибігла на подвір'я і походжала побіля ха
ти, очікуючи, коли, нарешті, з ’явиться він—  
стрункий, високий, ясночолий. Коли він го
ворив, їй здавалося, що то бринять якісь 
прегарні вірші. Девіяні заплющувала очі й 
бачила його сяючу усмішку. «Боже, чом ти 
не дав мені такі чудові, схожі на перла, 
зуби! Навіщо вони чоловікові?» —  думала 
Девіяні. Ох, як би вона хотіла, щоб він на
лежав їй цілком, їй одній, вона звела б його 
на найвищу і найчистішу сходинку своєї 
душі!

! цей гарячковий стан наростав день від 
дня, обертаючись на солодкий, щемливий 
біль. З палким нетерпінням стала чекати 
Девіяні його повернення. Кожен ранок зда
вався їй прекрасним, кожен вечір —  чарів
ним. Вона мовби кидала свіжі квіти в ко
шик своїх бажань. Та одного дня все зміни
лося.

—  Діді 1, ти чекаєш на пана вчителя? —  
Слова молодшої сестри наче стьобнули її 
по обличчю.

—  Отакої. Чого б це я на нього чекала?
—  А чому ти весь час дивишся на сусід

ські ворота?
—  Я зовсім не дивлюсь туди.
— Пан учитель прийде рівно за чверть 

години.
1 Старша сестра.

Девіяні не мала сили піти до хати, сну
вала по двору, зиркала на той бік вулиці 
й відчувала у всьому тілі якийсь солодкий 
трепет.

А небавом з ’ясувалося, що він бідний, 
що вечорами йому доводиться займатись 
ще й репетиторством. Одного разу Девіяні 
почула, як він сказав її матері: «Я заробляю 
всього двісті п'ятдесят рупій».

Двісті п’ятдесят рупій! Тепер, коли Де
віяні дивилася на його гарне обличчя, хтось 
ніби нашіптував їй: «Усього двісті п'ятдесят 
рупій!» Адже двісті п’ятдесят рупій одер
жували продавці в крамничці її батька. ! 
той миршавий, хирлявий збирач податків, 
що приходив до них, теж одержував двісті 
п'ятдесят рупій!

І поступово личко Девіяні втратило свою 
свіжість, якось мовби застигло, а палка 
іскра, що була спалахнула в її душі, непо
мітно згасла.

І з холодним як крига серцем Девіяні 
віддалася за багацького сина і зажила в 
розкошах, які навіть не снилися її подругам. 
Згодом народилися діти, і життя для Де
віяні знову набуло сенсу. В неї було все: 
дім, слуги, гроші. Та іноді, коли вона ли
шалася на самоті, у неї з ’являлося таке по
чуття, ніби вона щось утратила без вороття 
за ці роки, іскра, що змушувала солодко 
стискатися серце, більше не яріла в її душі, 
її ніби хтось пограбував, рішив чогось ду
же вагомого, хоча зовні вона, здавалося, 
ні в чому не терпіла нужди.

Ох, аби вона могла бодай що-небудь хо
тіти, бодай кого-небудь чекати, бодай над 
ким-небудь поплакати!..

Коли ці журні думки обступали Девіяні, 
вона виходила на подвір'я і гуляла босоніж 
по мурігу.

І ось нині їй нараз спало на думку, що 
чоловік її бере щомісяця з банку двісті п'ят
десят рупій —  зовсім недавно він дав їй на 
хатні витрати саме цю суму. Та які там ви
трати у двох самотніх старих людей! Тим 
паче, що в них є й своє хазяйствечко —  го
род, худібка. Чоловік Девіяні не п'є, не ку
рить, не жує бетелю *.

«Я заробляю всього двісті п'ятдесят ру
пій», —  зненацька спливає на поверхню її 
споминів, і вона немовби знову бачить його 
перед собою —  високого, ясночолого.

Сутінки життя Девіяні густішають із кож
ним днем, і вона відчуває, що її одурено. 
Чому чоловік бере з банку щомісяця двісті 
п'ятдесят рупій? Виходить, вони цілком мо
жуть прожити цими грошима?

Ох, як вона ошукалася!
З мови панджабі переклали Н. ТОЛСТАЯ 

та Д. АНДРУХЇВ
1 Гостра суміш для жування.
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ПАУЛО Д І С О Н
(Філіппіни)

ОПОВІДАННЯ

Якось мій батько привів додому коня. Це 
був дуже гарний білий кінь, яких у нашо
му селі Пулонг-Масле ніхто не бачив ще 
зроду-віку: довгі стрункі ноги, шовковиста 
грива, пишний хвіст. Щоправда, користі від 
такого коня в нашому селі було мало: 
кожен розумів, що у воза його не запря
жеш. Годився він хіба що для перегонів 
або для їзди верхи; а перегони у нас влаш
товували тільки під час фестивалю, а верхи 
не їздили давно вже навіть багаті бакалав
ри — вони віддавали перевагу велосипедові. 
Отож кому в Пулонг-Масле потрібен був 
такий кінь?

Тут треба сказати, що батько не сам при
вів цього коня додому. Кінь самохіть ішов 
слідом за ним... Коли батько зупинявся ви
тягти із п’яти колючку або почухати но
гу, то він теж зупинявся, вимахуючи хвос
том. Батько йшов далі, і кінь теж рушав... 
Гордо виступав з якоюсь наче самовпевне
ністю, ну, просто краса, а не кінь!

— Та це ж наш Естонг! — вихилялися з 
вікон люди. — Де це ти доп’яв такого кра- 
сеня?

Але батько тільки усміхався на відповідь 
і навіть не повертав голови — так пишався 
собою і конем, що йшов за ним. І мене з 
сестричкою Віктою він також не помічав, 
дарма що ми довго йшли за ним у юрмі 
дітлахів.

Всі перехожі й сусіди дивувалися, звідки 
в нашого батька такий гарний кінь? Купи

ти його він не міг, бо в нього ніколи не бу
ло великих грошей; ми й так ледве зводили 
кінці з кінцями.

Потому хтось висловив здогад, що бать
ко, либонь, украв цього коня. Я гнівався 
і на батька, і на людей, і на коня. Вікта 
теж була солідарна зі мною — я завважив 
у неї на очах сльози.

Батько відразу ж став для нас чужим. 
Наче він зовсім не був нашим батьком. Ми 
навіть зненавиділи його. Перше, коли ми 
зустрічали його, він пригортав нас, а Вік- 
ту підкидав високо вгору. І ми завше ра
діли, коли він повертався додому.

Зайшовши в свій двір, батько повів коня 
на попас. Потім сів неподалеку на бамбу
ковому стовбурі й милувався, як кінь скуб 
траву. Він так захопився ним, що не помі
чав мене й Вікту, хоч ми вмостилися поруч 
нього. Він довго сидів непорушно і все ди
вився на коня. Ми з Віктою теж сиділи й 
мовчали. Запали сутінки.

— Який же він гарний! — зітхнув нареш
ті мрійливо батько, не спускаючи очей з 
коня. — А ноги які стрункі!

— І зовсім вони не стрункі! — сказала 
Вікта, підібгавши спідню губу.— А тонкі й 
худі.

Тут, здається, батько вперше помітив нас. 
Він обернувся до Вікти, і в очах йому рап
том спалахнув гнів.

— Що ти розумієш! Зовсім вони не тон
кі й не худі! Стрункі, чудові ноги, хіба ні? 
Придивись ліпше. Ох, який гарний кінь!

— А він тепер наш, тату? — запитав я.
— Який кінь! — знову зітхнув батько, в 

очах йому світився щирий захват.
А кінь спокійнісінько пасся і помахував 

хвостом, — довгим, пухнастим і шовковис
тим, — наче не міг натішитися собою.

Я почав підозрювати, що люди на дорозі 
мали слушність. І тремтів на саму думку 
про те, що мій батько — злодій. Скільки ра
зів він казав мені й Вікті, як важливо бути 
в житті чесним і справедливим, а сам, по
думав я, хіба такий?

Трохи згодом почувся голос' матері, — во
на кликала мене й сестру, — а з  церковної 
дзвіниці долинув благовіст.

— Вікто, Маркосе, додому! — гукала 
мати.

Вікта підхопилася й побігла до сходів 1. Я 
лишився коло батька й мовчав; він і далі 
сидів непорушно й, здається, весь поринув 
у свої думки. До нас підійшла мати.

— Звідки ти привів цього коня, Естон- 
ге? — запитала вона.

— Який красень, еге ж? — мовив батько, 
ні до кого не звертаючись.

— Чий він? — знову запитала мати.

1 На Філіппінах, як правило, будинки ставлять на палях.
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— Не знаю, — байдужим тоном відказав 
батько.

— Як він попав до нас у двір? — не вга
вала мати.

— Просто аж очі в себе вбирає!.. — зі
тхнув знову на відповідь батько.

— Ходімо до хати. Вечеря прочахне.
Батько навіть не ворухнувся. Він сидів,

спершися на долоні, і, як і перше, не від
ривав свого захопленого погляду від біло
го красеня.

— Ходімо, Маркосе,— мати потягла ме
не за руку.

Ми вечеряли мовчки, бо мати була сер
дита: ми з Віктою знали, що в таких випад
ках ліпше мовчати. Ось мати щось промим
рила собі під ніс, а потім, уже звертаючись 
до нас, мовила:

— Ніяк не можу зрозуміти, звідки тут 
узявся цей кінь?

— Запитай батька, — відповіла Вікта.
— Люди кажуть, що він, може, і вкрав 

його... — обережно докинув я.
— Навіть так? — спалило з обурення ма

тір. — Хто це сказав?!
— Я точно не пам’ятаю... Хтось із сусі

дів, коли ми йшли.
— Ану, ходімо зі мною! Зараз же згадай, 

хто це сказав! Я їм покажу, як обмовляти 
нашого батька! Ходімо, Маркосе! Мер
щій!— Мати схопила мене за руку й потяг
ла до дверей.

На сходах ми зустрілися з батьком.
— Щоб ти був сказився разом зі своїм 

гарним конем і його стрункими ногами!.. — 
вигукнула мати.

— Цить! Не кажи нічого про цього коня, 
жінко, — перепинив її батько. — Бо цим ти 
образиш свою сестру в перших Баранг.

— Що?! Що спільного між небіжкою 
Баранг і цією шкапою? Ти вже зовсім зсу
нувся з глузду і скверниш пам’ять помер
лих, плюгавцю!..

— Ця шкапа — твоя перевтілена в коня 
сестра в перших Баранг!—урочисто ознайо
мив батько. Взагалі він у нас охочий до 
жартів, але в ту хвилину був напрочуд по
важний і мовив це щиро, категорично.

Мати тричі перехрестилася, в очах їй від
бився подив:

— Що з тобою сьогодні коїться, Естонге?
— Я зрозумів це одразу ж, — провадив 

батько далі, проходячи повз нас і сідаючи 
за стіл. — Одразу ж, тільки-но він пішов за 
мною, я відчув у ньому щось родичівське. 
Тільки спершу не міг зметикувати, кого він 
мені нагадує. Ти, жінко, ліпше подивися 
цьому коневі у вічі... Подивися йому у вічі 
завтра, коли зійде сонце. У нього очі на
шої Баранг!

Мати знову назнаменувалася хрестом.
— Земля їй пером,— мовила вона, при

тискаючи до грудей руки. — Боже, прости 
мого грішного чоловіка! І нехай душа на
шої Баранг не пам’ятає зла на нього за ці 
нечестиві слова!

— Коли я обернувся й побачив його 
морду, — провадив тим часом батько, — я 
подумав: де я бачив її раніше? Дуже зна
йома морда. А коли він на пастівнику по
чав скубти траву й закрутив задом, я зга
дав, що достеменно так крутила ним Ба
ранг, коли була в доброму гуморі...

— О-ох! — простогнала мати. — Прости 
його, небо, він не відає, що верзе. Мій чо
ловік, певно, збожеволів! О-ох! За що нам 
таке горе?..

— З неї така гарна коняка, з нашої ку
зини Баранг, — зітхнув батько.

— Де вона тут узялася, Естонге? — на
стійливо запитала мати. — Скажи, благаю 
тебе. Як вона опинилася в нашому дворі?

— Ішла за мною, навіть не знаю звідки, 
йшла — і край. Я її відганяв, а вона все 
одно йшла за мною.

— А ти, бува, не продав хату, щоб купи
ти собі цю забавку, Естонге? Не крути, ка
жи правду...

— Я й кажу тобі — це твоя сестра в пер
ших Баранг. Вона прийшла до нас у гос
ті, — відповідав батько. — А тепер дай мені 
їсти, я голодний.

Вранці мене розбудила Вікта. Вона була 
дуже збуджена.

— Уставай мерщій! — сказала вона. — 
Мерщій.

— Що сталося?
— Ходи подивимось на тітку Баранг. Во

на ще там.
— Де?
— За хатою. Під тамариндом!
Я згадав, як батько оповідав нам про ду

ші померлих, що повертаються до життя в 
іншій подобі. Батько дуже любив тітку Ба
ранг, коли та була жива, і через те вони 
часто сварилися з матір’ю. Мати дуже не 
любила тітку Баранг, і коли тітка померла, 
вона плакала тільки на її похороні, а після 
похорону просто-таки ожила. І ось тепер 
знову... Тітка Баранг повернулася до жи
вих, втілившись у великого білого коня, 
навмисне, мабуть, щоб мучити маму. Чому 
мертві не можуть лишатися мертвими? — 
запитав я сам себе.

— Ходімо швидше, Маркосе! — кликала 
мене Вікта. Вона буквально скотилася зі 
сходів — так їй кортіло показати мені зно
ву коня. — Поглянь йому у вічі! Правда, во
ни точнісінько як у нашої тітки Баранг?

Мати поралася на кухні. Вона вже, вид
но, змирилася. Бідна матуся! їй, звичайно, 
зараз найгірше.

Я подався за хату й став поруч із сест
рою. Батько вже сидів на бамбуковій коло-
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Ді й дивився на перевтілену тітку Баранг, 
яка спокійнісінько скубла траву, вимахую
чи своїм пишним хвостом.

— Подивись їй у вічі! — повторила Вікта. 
в Що й казати, це справді були очі нашої

тітки Баранг. Тут уже і я повірив, що гар
ний кінь — наша тітонька Баранг.

По «тітку Баранг» прийшли, коли сонце 
підбилося вже зовсім високо. Двоє яки
хось дивних, убраних по-міському, чоловіків, 
один поліцейський. Зібралось і кілька сусі
дів. Один з убраних по-міському диваків 
був невисокий на зріст, з вусами й кучмою 
довгого волосся, другий — високий, а в ру
ці — палиця з мідною головкою. Поліцейсь
кий сказав, що ці двоє — власники цирку, 
який приїхав до нашого міста на гастролі.

Уздрівши коня, що мирно скуб наш трав
ник, убрані по-міському чоловіки кинулися 
до нього через бамбуковий стовбур, на яко
му сидів батько. Вони обнімали коняку, ці
лували її в морду, як рідну сестру.

— О, моя Лінда Мора, моя чарівна Лінда 
Мора! — без угаву повторював високий го

родянин.— Як я тужив за тобою, як пла
кав, красуне моя!..

Батько підвівся. Він був такий приголом
шений цим виявом почуттів, що не міг ви
мовити й словечка.

Городянин з вусами й смішною кучмою 
волосся щось повідав поліцейському. Він 
теж не тямився з радощів. Потім високий 
вийняв щось із кишені штанів і подав бать
кові — то було два срібняки.

— Щиро дякуємо вам за те, що ви по
дбали про нашу любу Лінду; — сказав бать
кові вусатий. — Сподіваюся, вона не завда
ла вам надто великого клопоту? Приходь
те сьогодні ввечері на виставу. І не забудь
те взяти з собою дітей! Красненько вам дя
куємо!..

Ми всі ще довго стояли на подвір’ї, за
смучені й мовчазні.

— Ніколи б не подумав, що наша Баранг 
може обернутися циркачкою, — мовив на
решті батько.

З англійської переклали 
Г. ГОЛОВНЬОВ та Д. САГ АЙДА

ВСЕСВІТУ

СМЕРТЬ ТРАДИЦІЙНО
ГО КІМОНО. Інститут мо
ди в Токіо зацікавився пи
танням: як ставляться су
часні японські дівчата до 
традиційного жіночого одя
гу — кімоно. І виявилося, 
що вісімдесят процентів 
дівчат не знають навіть, як 
його носити. Тепер япон
ські жінки одягають кімоно 
лише під час шлюбних це
ремоній, урочистих прийо
мів і... подорожей за кор
дон.

ПОТЯГ ДО НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. Коли суд
дя запитав 42-річиого Ерн- 
ста Мітчелла, чому він ки
нув сльозоточиву бомбу в 
приміщення для крокодилів 
у лондонському зоопарку, 
той спокійно відповів: «Я
хотів врешті-решт побачити, 
які у крокодилів сльози».

ІДЕЯ НЕ ТАКА ВЖЕ 
БЕЗГЛУЗДА. Чотири швед
ські студенти мають намір 
зробити подорож по краї
нах Західної Європи, одяг
нені лише в нічні сорочки. 
Вони хочуть в такий спосіб 
висловити протест проти 
занадто вже витонченого 
сучасного одягу, неприступ
ного для простих людей.

НЕМАЄ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА. Протягом двох 
років лондонська поліція 
шукала одну злодійку, яка 
вчинила багато крадіжок у 
різних магазинах. Коли ї ї  
нарешті спіймали, виявило
ся, що ця місіс була добре 
знайома поліції. Адже вона 
працювала в їдальні само
го Скотланд-Ярду.

СТРАЙК КОНДУКТО
РІВ. Водії й кондуктори 
трамваїв та автобусів у 
португальській столиці Ліс- 
сабоні провели оригінальний 
страйк. Щоб домогтися 
збільшення заробітної пла
ти, вони цілий день возили 
всіх пасажирів безкош
товно.
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Володимир Х А Р И Т О Н О В

Переважна більшість уче
них західного світу, пере
дусім Сполучених Штатів, 
шукає в творах латиноаме
риканських літератур незви
чайних, примхливо-барви
стих стилістичних пасажів 
та екзотичних пристрастей, 
досліджує у кращому ви
падку тему боротьби люди
ни з природою, трактуючи 
цю боротьбу як одвічний, 
непереборний конфлікт.

Такі дослідники, звичай
но, одностайно погоджують
ся на тому, що всі без ви
нятку латиноамериканські 
літератури від самого по
чатку свого становлення за
знавали й досі зазнають 
вирішального впливу захід
ноєвропейського письмен
ства, передусім іспанського 
й французького.

Але прихильників таких 
теорій стає дедалі менше. 
А натомість зростає кіль
кість дослідників, які, до
тримуючись матеріалістич
них і марксистських погля
дів, зосереджують увагу на 
пошуках справжніх джерел 
латиноамериканських літе
ратур, цих двадцяти своє-

ПАМЯТКИ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ

Незабаром після завоювання Мексіки іспанцями в 1519 році ас- теки склали тужливу пісню з такими словами:
Чи залишу я так мало,
Як квітка, що в’яне?
Чи нічого не залишиться від мого імені,Нічого від слави моєї тут, на землі?Тільки квіти! Тільки пісні!

Ці слова викарбувані на мурі Мексіканського національного 
музею антропології в місті Мехіко. На тужливе запитання стародавніх жителів країни відповідь дають експонати цього музею.Ані руйнівна сила часу, ані страшні спустошення від рук іспанських завойовників не змогли знищити чудових пам’яток мистецтва корінних жителів американського континенту. Щороку археологи знаходять все нові й нові свідчення того, якою розвиненою була культура доколумбової Америки.

Вхід до Мексіканського національного музею антропології.

128



заперечують той факт, що 
місцеві культури доколум- 

I бового періоду вже перебу-
1 вали на той час на високо-
1 му ступені розвитку і віді

гравали активну роль у 
боротьбі проти культурної 
експансії колонізаторів, 

і «Індіхеністи» запекло
спростовують такі концеп
ції й інколи в розпалі поле- 

1 міки стають на хибні націо
налістичні позиції, непомір
но перебільшуючи роль 
місцевих культур у цій бо- 

I ротьбі. Проте цінним аспек-
( том їхньої діяльності є на-
/ полегливе й детальне ви-

вчення культур доколумбо- 
; вої епохи.
і Звичайно, основою для
і вирішення питання про
і джерела і особливості роз-
1 витку латиноамериканських

літератур є неспростовний 
марксистсько-ленінський те
зис про національне похо- 

I дження культур. Саме на-
I ціональні джерела і цікав-
; лять нас у згаданих літера-
, турах.
, Звернімося до поезії, ство-
і реної однією з багатьох

Гордість астеків — 20-тонний Сонячний Камінь — зображає 
бога-сонця й чотири епохи створення й зруйнування всесвіту за 
астекською міфологією. Цей камінь називають також Календар
ним, бо інші викарбувані на ньому символи позначають двадцять 
днів астекського місяця.

рідних, неповторних і яск
равих явищ світової куль
тури. Свідченням таких про
гресивних зрушень є чітка 
диференціація дослідників 
на так званих «іспаністів» 
та «індіхеністів» і посилен
ня дискусій між ними. Ча
сто літературознавчі диску
сії набувають гострого по
літичного характеру. І не 
дивно. Адже йдеться про

самобутність культури — 
один з важливих факторів 
національної незалежності 
кожного з народів конти
ненту.

«Іспаністи» починають 
відлічувати час розвитку 
латиноамериканських літе
ратур і культур від момен
ту появи на континенті 
іспанських і португаль
ських завойовників. Вони

Два з половиною тисячо
ліття тому ця глиняна кра
суня символізувала родю
чість.
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Статуетку жінки з собачкою 
знайдено в могилі в Тлатіль- 
ко. Вік її — три тисячоліття.

го до конкісти. Мова кечуа 
є й досі живою мовою ба
гатьох мільйонів жителів 
андських країн Південної 
Америки.

Загальні відомості про 
поезію кечуа, які ми має
мо тепер, свідчать про те, 
що вона ще в доколумбову 
епоху була дуже високо 
розвинена. Навала жорсто
ких завойовників не припи
нила, а тільки загальмувала

Така організація суспіль
ства неодмінно викликає 
відповідно розвинену куль
туру. Інакше і бути не мо
же, бо культура в цілому 
є узагальненим розумінням 
життя в усіх його проявах, 
відбиває світосприймання 
народу.

В соціально-економічній і 
культурній історії кечуа ще 
дуже багато «білих плям». 
Але не підлягає сумніву

старовинних культур конти
ненту — культурою інків. 
Як відомо, поезія інків, або, 
трохи вужче, поезія наро
ду кечуа зародилася й ус
пішно розвивалася задов-

Фігурку акробата також знайдено в стародавній могил! в Тлатіль 
ко. Можливо, астеки вважали, що веселі статуетки розважатимуть 
небіжчиків у потойбічному житті. Висока майстерність творців та
ких статуеток дозволила археологам зробити висновок, що в Тла 
тілько жили гончарі-професіонали. А це означав, що тодішнє сус
пільство складалося з представників різних ремесел, тобто було 
високоорганізоване.

Мозаїчна маска прикрашала 
колись дерев’яну скульпту
ру, яку використовували в 
релігійних церемоніях.

розвиток цієї поетично! 
культури. Існує вона і в 
наш час, благотворно впли
ваючи на історично пов’я
зані з нею латиноамерикан
ські літератури.

На час конкісти народ 
кечуа, основне населення 
імперії інків, яка займала 
територію' теперішніх Еква
дору, Болівії, Перу, Колум
бії, частини Аргентіни і Чі
лі, мав високу економічну і 
політичну організацію.

одне: інки мали високороз- 
винену культуру. Одним з 
виявів її була поезія кечуа.

Ще в доколумбів період 
ця поезія мала складну і 
розгалужену жанрову струк
туру. В загальній масі тво
рів, які дійшли до нас, 
можна чітко розрізнити 
епічний, драматичний, лі
ричний жанри, а також ве
лику кількість легенд, які 
філософськи пояснюють си
ли природи. Вже сам факт
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Надзвичайно реалістично ви
конане з базальту скульп
турне зображення борця на
лічує 2500 років.

розподілу за жанрами свід
чить про високий ступінь 
поетичної культури. А наяв
ність ліричного жанру, 
який потребує складних со
ціально-естетичних уявлень 
про світ і людину в ньому, 
неспростовно доводить ба
гатство цієї культури.

Лірика кечуа надзвичай
но різноманітна за своїми 
поетичними формами, ши
рока за охопленням реаль
ної дійсності. Серед цих 
форм — «хаїльї», різнорит- 
мові релігійні гімни (пере
дусім сонцю і місяцю), 
«аравікус» — короткі, та
кож різноритмові вірші, що 
розповідають про спілку
вання між людьми, про 
зіткнення людини з силами 
природи. Ці вірші можна 
дорівняти з короткими на
родними віршованими сен
тенціями,- відомими в євро
пейській літературі. До лі
ричних форм належать і 
«араві», присвячені здебіль
шого коханню. У старовин
ній ліриці кечуа були та
кож поширені «аранвай» і 
«ванка» — вірші переважно 
лірико-філософського змі
сту, які не співалися, а де
кламувались. Розвинуті бу
ли й такі складні різновиди 
жанру, як «вавакі», великі 
діалогічні поеми про кохан
ня, що містили роздуми про 
людину, її призначення на 

/землі, роздуми про сенс 
буття.

Чудовими творіннями лі
рики кечуа були вірші «та
кі», короткі, наспівні, які 
відбивають найгостріші мо
менти людських пережи
вань. Цікавою з багатьох 
точок зору є форма «кгаш- 
ва» — велика поема-феєрія 
з детально розробленим 
розгорнутим сюжетом. Ви
конання «кгашви» супрово
джувалося танцями. Ці тво
ри розповідали про події, 
пов’язані із збиранням вро
жаю, полюванням, далеки
ми мандрами, інколи з вій
ною. Часто на тлі цих подій 
розгорталася романтична 
історія двох закоханих.

Слід додати, Що таке роз
маїття форм у межах одно
го жанру дивує ще й ритмо
мелодійним внутрішнім ба
гатством кожного виду. 
Але головним свідченням 
високого рівня розвитку 
цоезії кечуа є її глибока й 
різноманітна тематика, ма
нера побудови образів, гли
бина осмислення реальної 
дійсності. Ось переклад 
одного з поширених «ха
їльї»:

Джерело життя, Віракоча 1,
В усьЬму він, Віракоча,
Суддя всюдисущий,
Віракоча, що годує і творить 
Словом своїм:
«Бути Чоловікові! Жінці бути!» 
Житиме вільно й мирно 
Тобою зрощена 
Людина-
Де ти? В повітрі?
А може, в хмарі?
Чи в затінку тут?
Почуй моє слово,
Дозволь мені жити,
Доки посивію:
Тоді мене візьмеш.
А втомлюся, допоможи, 
Віракочо, батьку!

* Віракоча — ім’я бога сонця.

Майстерно, з великою 
емоціональною силою пере
дає лірика кечуа глибокі і 
гострі переживання, пов’я
зані з втратою особистої 
свободи: надзвичайно ціка
во порівняти присвячений 
цій темі «аравікус» «Гні
тить мене печаль» з одним 
з найстаровинніших іспан
ських народних романсів 
«Адже се був місяць май»:

Це всміхнене тріо забавляло багато століть тому жителів узбере- 
режжя. Гончарі з Трес-Сапотес ставили іграшки на зразок зобра
женого собаки на колеса, але взагалі до іспанського завоювання 
жителі Центральної й Південної Америки колесом не користували
ся. На шиї в усміхненого хлопця — дзвіночок. Прислухаючись 
до нього, сміється й чотирилапий індик.
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Гнітить мене печаль, 
невпинно Л Л Ю Т Ь С Я  С Л Ь О З И , 
жадобою свободи 
б'ється серце.
І лине пісня-крик--
«В’язнице, розпадись, 
закутим в ланцюги 
дай волю!»

Як бачимо, ці ліричні 
твори, які виникли приблиз
но в один час —у XII—XIII 
ст.ст., — не поступаються 
один перед одним ні глиби
ною почуття, ні складністю 
й тонким психологізмом 
поетичних образів, ані во
лелюбним ідейно-філософ
ським спрямуванням. А по
рівняння оригіналів, яких 
не можна, на жаль, навести 
в статті, дозволяє зробити

Адже сё був місяць май,
Коли дні стають тепліші,
І закохані мандрують 
Коханкам своїм служити. 
Тільки я тут нещасливий 
Жодній прислужить не можу, 
Бо сиджу в отсій темниці,
Дня не знаючи, ні ночі,
Був оден маленький пташок. 
Що співав мені все в сумерк. 
Вбив стрілець якийсь того, — 
Бий його лихая доля!1

висновок, що вони перебу
вають майже на однаково
му мовно-стилістичному 
рівні.

У колоніальний період іс
панським загарбникам не 
вдалося, як вони не нама
гались, зупинити розвиток, 
знищити духовну культуру 
кечуа. Вона продовжувала 
жити в народній традиції. 
Створювалися в усній фор
мі й нові поезії.

Більшість західних до
слідників, особливо «іспані- 
стів», твердять, ніби під час 
тривалого іспанського пану
вання поезія кечуа недов
го протистояла натискові з 
боку офіціальної церковно- 
світської іспанської культу
ри. У мову кечуа почали 
проникати іспанські слова, 
образи, створені іспанською 
мовною культурою, елемен
ти піренейської поетики. 
Вони, мовляв, кінець кінцем 
«перемололи» кечуанську 
поезію.

Дійсно, в поезії кечуа 
зустрічаються іспанські 
мовні елементи. Але вони 
з’являються в ній як запо
зичення, в переважній біль
шості пристосовані до гра
матичної структури мови 
кечуа. Що ж до впливу на 
поетичні форми й жанри, то 
таких прикладів практично 
немає. Навіть такі пошире-

1 Переклад І. Франка. Рукопис 399, фонд І. Франка, Тн-т літ-ри ім. Т. Шев
ченка АН УРСР.

Саркофаг короля-жерця було знайдено в спорудженій індійцями-майя піраміді в Паленке.
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ні в іспанському фольклорі, 
надзвичайно активні лірич
но-пісенні жанри, як сегі
дилья, хота, фанданго, со- 
леа не змогли проникнути в 
поезію кечуа. Протягом 
усього колоніального періо
ду в ній продовжують па
нувати оригінальні жанрові 
форми — «араві» і «вайню». 
Звичайно, за змістом та 
емоціональною забарвлені
стю вони значно змінилися 
в порівнянні з доколумбо- 
вим часом. Саме життя 
вплинуло на їх зміст. Те
пер вони сповнені туги і 
болю за втраченою свобо
дою. Ось характерний «ара
ві» з антології Фарфана, 
записаний в Болівії:

Друзі, до мене 
Прийдіть у в’язницю. 
Прийдіть і розбийте 
Залізні кайдани.
А як не зможете 
Волю принести,
Гірку мою долю 
Оплачте зі мною.

В нових історичних умо
вах поетичні форми й жан
ри кечуа теж не залишають
ся незмінні. «Кгашва» й «ва- 
йюні» припиняють свій роз
виток і зникають. Віршова
ні легенди «аранвай» посту
пово перетворюються на 
прозаїчні оповідання. Голов
не місце в них займають сю
жети з історії інків до кон
кісти, епізоди боротьби по
неволеного народу за сво
боду, часто виражені у каз
ково-алегоричній формі. 
Взагалі на всій культурі і 
зокрема поезії кечуа позна
чаються катастрофічні змі
ни, що сталися внаслідок 
завоювання країни пришель- 
цями з-за океану.

В другій половині XVIII ст. 
у кечуа з’являються свої 
місцеві поети. А на початку 
XIX ст. став широко відо
мим один з них — Хуан 
Вальпаррімачі Маіта (1793 
— 1814). Він пише чудові 
вірші, ліричні і лірико-ге- 
роїчні.

Хуан Вальпаррімачі, як 
розповідає його напівлеген- 
дарна біографія, був назва
ним сином відомого болі-

Символ войовничого народу — кам’яний воїн-толтек. 
тримає зброю — стріломет.

(

В руці він

війського партизана Па- 
дільї, брав участь у бага
тьох боях з іспанськими ко
лонізаторами і загинув у 
запеклій битві під Лас-Кар- 
рентас у серпні 1814 р. 
Творчість Вальпаррімачі 
ще раз доводить, що старо
винна поезія кечуа не тіль
ки не вмерла, а збагатилась 
новим змістом, стала збро
єю в боротьбі проти коло
нізаторів, яка практично не 
припинялася впродовж усіх

трьохсот років їх пануван
ня. А під кінець колоніаль
ного періоду збережена на
родом поетична культура 
набула нових, яскравих 
якостей.

В зазначений період ін
тенсивно відбувався склад
ний, багатоплановий і гли
бокий процес взаємодії 
двох культур — кечуа та 
іспанської. Наприкінці XVIII 
й на початку XIX ст. ст. 
Пін привів до виникнення ба-

13?



гатьох оригінальних націо
нальних культур теперіш
ніх андських країн Півден
ної Америки. Це явище ще 
чекає на свого дослідника.

В першій половині XIX ст„ 
після утворення на тери
торії Латинської Америки 
великої кількості незалеж
них республік, настає період 
своєрідного Відродження 
місцевих культур. На іспан
ську мову широко перекла-

'

і
\

(

даються найкращі зразки 
поезії кечуа й створюються 
нові вірші, які тільки мо
вою були іспанські, а за 
поетапною формою та ідей
но-естетичним змістом за
лишались кечуанськими, 
відбиваючи, щоправда, дум
ки й почуття, народжені 
новим життям.

Водночас розвивається 
тенденція творити мовою 
кечуа. Вона має міцний

грунт — народ зберігає рід
ну мову, створює багатю
щий фольклор. Представни
ки прогресивної частини 
метиської інтелігенції ста
ранно збирають фольклорну 
поезію, складають словники 
й граматику кечуа, борють
ся за викладання рідної мо
ви в школах. Чимало зро
били в цьому плані відомі 
лінгвісти й літератори Кар
лос Феліпе Бельтран і Ма- 
нуель Марія Монтаньйо 
(Болівія), Хуан Франсіско 
Нодаль і Хосе Барранка 
(Перу), Адам Кірога (Ар- 
гентіна), а також Серхіо 
Григор’єв, вчений слов’ян
ського походження. їх 
діяльність мала яскраво ви
ражений прогресивно-полі
тичний характер.

В другій половині XIX — 
на початку XX ст.ст. з’яв
ляються поети, що пишуть 
переважно мовою кечуа — 
болівієць Хосе Марія Олья- 
нета, перуанець Канаро 
Муньїс, широко відомий ек
вадорський поет Луїс Кор
деро, автор «Прощальної 
пісні індіанця». Про цих 
поетів, на жаль, збереглося 
дуже мало відомостей. їхні 
твори майже не видавалися 
й живуть в усній традиції. 
Тільки деякі з них опублі
ковані в хрестоматії X. М. 
Б. Фарфана «Фольклорна 
поезія кечуа» (Тукуман, 
1942).

Отже, і республіканський 
період розвитку поезії ке
чуа майже не досліджено, 
хоча робота в цьому на
прямку набуває дедалі біль
шого розмаху і вже є нау
кові підстави говорити про 
вагому роль поезії кечуа у 
створенні сучасних націо
нальних літератур анд
ських країн Південної Аме
рики. Вона впливає на всі 
жанри нової літератури: по
езію, драму, навіть прозу. 
Багато тем, розроблених 
поезією кечуа колоніально
го періоду, вбирає в себе 
так званий «індіхеніст- 
ський» театр і роман XX ст.

В календарі сапотеків був день, що називався Тринадцята змія. 
На фото: богиня цього дня.
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Модель Теночтітлана — священної столиці астеків, зруйнованої конкістадорами.

В творчості сучасних ла
тиноамериканських поетів 
не важко знайти численні 
елементи, які корінням 
своїм сягають у поезію ке
чуа.

Спорідненість поетичної 
палітри, внутрішнього есте
тичного ладу ми зустрічає
мо у віршах доколумбового 
періоду і поезіях відомої чі- 
лійської , поетеси Габриели 
Містраль, хоч її вірші наба

гато складніші, тонші за 
проникненням у людську 
психологію, майстерніші за 
формою.

Те саме спостерігаємо, по
рівнюючи вірш кечуансько- 
го поета середини XIX ст. 
Луїса Кордеро «Прощальна 
пісня індіанця», який одра
зу перетворився на народну 
пісню, з тематично схожим 
віршем сучасного аргентін- 
ського поета Рауля Гонсале

са Туньйона «Гітаристи із 
Катуни».

В історії розвитку поезії 
кечуа ще дуже багато зов
сім не дослідженого й спір
ного. Але ми вже маємо всі 
підстави, спираючись на 
марксистсько-ленінську кон
цепцію культурної спадщи
ни минулих епох, розгляда
ти цю поезію як одне з го
ловних джерел багатьох су
часних латиноамерикан
ських літератур.



Ив* життя
t "  МИСТЕЦТВ

БЕРЛІНСЬКИЙ
ТЕАТР

ДРУЖБИ

рії в Ілірії», невимушену імпровіза
цію поета Гюнтера Дейке та компози
тора Клауса Фемеля на теми «Два
надцятої ночі» Шекспіра. Гастролі в 
приміщенні Центрального дитячого 
театру підтвердили, що Німецька Де
мократична Республіка має дійсно 
зразковий театр для дітей та юнацт
ва, який завоював собі популярність

АВСТРІЯ

Преса повідомила про нових лауреатів Великої державної премії за 1968 рік. В галузі літератури премією відзначено поетесу Інгеборг Бахман, широко відому своїми ліричними поезіями, які одночасно є відгуком на найважливіші суспільні події та проблеми нашого ча
су.Два інших лауреати — це відомий музикознавець, директор Академії музики в місті Граці Еріх Марк і талановитий художник - графік, визначний майстер книжкової ілюстрації Курт Молдован

незважаючи на протести громадськості й кампанію в пресі, віденські власті повідомили про закриття ще однієї картинної галереї, — так званої «Галереї відкритих дверей». Причина давня: відсутність коштів на
утримання цього закладу.Як зазначає газета «Фольксштімме», це вже другий таний випадок протягом останніх шести місяців. «Відень, — пише газе
та, ■— поступово втрачає ре путацію європейської столиці, в якій мистецтво оішуче опирається духу комерції. Тепер доводиться з болем визнавати, іцо й у Відні мистецтво капітулює перед ко* мерцією...»

БОЛГАРІЯ
Вийшов перший ТОМ 14- томного видання «Болгарські народні художні аемес» ла», над яким уже багато 

років працюють понад п'ятдесят дослідників ~ мистецтвознавців.

Сиена з спектаклю «Як вам подобається, або Ті, шо зазнали аварії в Ілірії».

Йому виповнилося 18 років. Своє 
повноліття він справив у Москві, ку
ди привіз дві вистави; для наймолод
ших — казку Гайнца Калау «Кіт у чо
ботях» за мотивами братів Грімм, для 
юнацтва — веселий мюзикл «Як вам 
подобається, або Ті, що зазнали зва

не лише в Німеччині, а й далеко за 
її межами.

Основна ознака цього театру — йо
го тематичне й жанрове багатоголос
ся. Мольєр та Гольдоні, Брехт і 
Фейхтвангер, Розов і Светлов, бол
гарська, румунська, італійська, англій*



ська п'єса, опера, оперетка, казка, лі
рична комедія, фантасмагорія, детек
тив, героїка, сучасна драма тощо. Най
молодшим відвідувачам припадають 
до смаку казки, підлітки приходять 
дивитися пригодницькі п'єси, а юнаки 
й дівчата від 15 до 18 років чекають 
від театру відповіді на найсерйозні
ші питання життя, в яке вони вступа
ють. І тому цей німецький театр — 
не просто установа для прокату ви
став, а грунтовно обладнана сценіч
на лабораторія, в якій вивчають есте
тичні запити глядача. Керує театром 
Ільзе Роденберг. Це саме з її ініціа
тиви в лютому 1966 року в Берліні 
відбувся Міжнародний фестиваль те
атрів для дітей та юнацтва, в якому

«Я ПРОТИ 
АБСТРАКТНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ»

У болгарському журналі «Лік» на
друковане інтерв'ю з відомим англій
ським письменником, автором попу
лярних романів «Замок Броуді», «Зір 
ки дивляться вниз», «Цитадель». 
«'Юпітер сміється», «Могила хресто
носця» (див. «Всесвіт» № 8— 10,
1959 р), «Північне сяйво» та інших, 
72-річним Арчібальдом Кроніном. Ни
ні Кронін живе в Люцерні (Швейца
рія). Подаємо в трохи скороченому 
вигляді розповідь А. Кроніна:

— З молодих літ я ненавиджу не
справедливість, і це відбилося в моїх 
романах Моє дитинство й юність — 
це ті джерела, з яких я черпаю сю
жети для своїх творів, і зараз у своїх 
романах я зберігаю вірність темі бо
ротьби проти соціальної несправед
ливості. Мені часто доводиться чути 
розмови про кризу роману. Я вва
жаю їх безглуздими. Ця версія пот
рібна тим псевдолітераторам, творам 
яких місце на смітнику. Я проти цих 
псевдолітераторів і проти так званої 
абстрактної літератури.

Мій останній роман — твір про 
одного юнака, який залишився без 
батька з старенькою матір'ю. Це роз
повідь про людину, яка долає труд
нощі, шукаючи свого місця в жит-

взяли участь 25 країн; тоді показали 
свої вистави в Берліні дитячі театри 
Москви, Парижа, Дрездена.

Ільзе Роденберг — жінка літня, 
але ЇЇ темпераментові позаздрить не 
один куди молодший режисер. її 
творчі плани колосальні. Головне ж 
те, що вона ставиться до театру саме 
як до яскравого видовища й нама
гається, щоб кожна нова вистава її 
колективу збуджувала цікавість, дис
кусії. Вона скеровує театр на по
шук, на експеримент, на творчий ри
зик.

Вистави, що їх театр показав у 
Москві, свідчать про його високий 
ідейно-естетичний рівень. Це справді 
новий, справді сучасний театр.

Арчібальд Кронін.

ті. Твір до деякої міри автобіогра
фічний. Його назва «Пісня про шість 
пенсів».

Все, що я пишу, йде від мого сер
ця. Перш ніж розпочати нову кни
гу, я накреслюю її план, як художник, 
коли він береться малювати картину. 
Працюючи над твором, я живу із сво
їми героями, розмовляю, спереча
юсь, а потім прощаюся»..

ІНДІЯ

Нещодавно в Бомбеї відбувся ретроспективний фестиваль індійського фільму, на якому були представлені 
стрічки індійських режисерів, починаючи з 1935 року.Рецензент журалу «Ілла- стрейтед уїклі „ оф Індія», 
розповідаючи про ’цей фестиваль, згадує, що перші 
індійські фільми створювалися за допомогою зарубіжної техніки та переважно зарубіжних кінооператорів. Але, починаючи з 1940 року, 
індійська кінематографія отримує вже вітчизняні кадри технічних працівників. Найбільша кількість фільмів, зроблених на світанку вітчизняної кінематографії, належить режисеру Хімансу Рею. Особливо цікаві, на думку рецензента, фільми 50-х років, коли в кіно прийшов такий видатний режисер, як Гайян Му- керджі.

НДР

У видавництві «Ауфбау» 
вийшов новий роман Вольфганга Йохо «Традиційна зустріч». Двадцять колишніх 
однокашників — нині це вже шістдесятилітні чоловіки — після тривалої перерви знову зібралися разом у невеличкому західнонімецькому 
містечку. Під час зустрічі поступово розкриваються два протилежні світи, на які тепер поділено Німеччину.У новому творі В. йохо 
розповідь ведеться від особи одного з учасників зустрічі, який прибув до містечка 
З НДР.

берлінський робітничий театр імені М. Горького був спочатку самодіяльним колективом. Він прагнув насамперед популяризувати сучасну німецьку та світову 
поезію. Нині це постійно діючий театральний колектив, що працює в цікавому жанрі сценічної інтерпретації поетичних творів. Театр має в своєму репертуарі двадцять програм, в основу їхню покладені поетичні збірки, 
які періодично видає берлін
ське видавництво «Нойєс ле- бен» під назвою «Альбом поезії».

«ЯКЩО...»
Свій новий фільм «Якщо...» англій

ський режисер Ліндсей Андерсон 
зняв після шестирічної перерви. Пе
редостання його робота відома і ра
дянському глядачеві. Це фільм «Та
ке спортивне життя».

До зйомок фільму «Якщо...» режи
сер готувався кілька років. Сценарій 
був написании ще 1960 року двома 
молодими сценаристами Девідом 
Ціервіном 1 Джоном Хьюлеттом.

Фільм розповідає про події, що від
буваються в школі — пансіонаті для 
хлопчиків у Центральній Англії. В ос
нові сюжету — бунт учнів проти 
жорстокості вчителів, проти тієї за
душливої атмосфери, в якій хлопчи
кам доводиться жити і вчитись.

Місцем зйомок Ліндсей Андерсон 
обрав школу, в якій він колись нав
чався сам. В розмові з кореспонден
том англійського журналу «Сайт енд 
саунд» режисер сказав, що назву для 
свого фільму він запозичив з відомо
го вірша Редьярда Кіплінга «Якщо...».

До двадцятиріччя з дня утворення першої на німецькій землі робітничо-селянської держави Дрезденський міський театр готує низку нових вистав. Серед творів, над якими працює зараз група театру, сучасна опера Райнера Кунада і «Дні Комуни» Бертольта Брехта. На афішах Дрездена з’являться 
назви і таких популярних класичних п’єс, як «Змова Фієско в Генуї» Шіллера та 
«Лісістратз» Арістофана.
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НОРВЕГІЯ

Оперний театр в Осло показав нову балетну виставу 
«Літня ніч», створену за мотивами картин видатного 
норвезького художника Еду- арда Мюнха. Як розповів постановник балету, відомий американський хореограф Джоб Сандерс, твори Мюнха давно вже приваблювали його своєю пластичною виразністю й сценічністю сюжетів.

СПІВЕЦЬ
ПАРИЖА

Стрункий, елегантний чоловік на 
сцені крадькома витирає сльозу. Він 
зворушений овацією, яку влаштувала 
йому публіка. Слухачі відчувають йо-

ролює в провінції, а ще через два 
роки він уже відомий співак і вис
тупає у «Фолі бержер».

Перша світова війна урвала кар'єру 
Шевальє. Він стає солдатом, потрап
ляє б  німецький полон і повертаєть
ся до Парижа лише в 1918 році. Але 
французька столиця не забула його 
і прийняла з розкритими обіймами. В 
1921 році Моріс бере участь у ревю 
в «Казиью-де-Парі». Тоді він уперше 
вийшов на естраду в смокінгу і зсу-

ПОЛЬЩА

Відомий польський режисер Анджей Вайда виїхав до Демократичної Республіки В’єтнам, де він має намір створити фільм про героїчний опір в’єтнамського народу агресії США.«В сучасному світі є кілька дуже важливих пекучих проблем. Одна з них — це, безперечно, в’єтнамськапроблема, — каже Вайда. 
— Висловитися з цього приводу повинен кожний чесний митець.Сьогодні мені ще важко сказати, який буде мій майбутній фільм за формою, але я знаю одне: тільки безпосередній контакт з дійсністю, дозволяє створити твір справді новий і оригінальний. Я їду. у В’єтнам з надією, що мені пощастить зафіксувати на плівці те, чого кіноглядачі досі не бачили».

Моріс Шевальє із  своїм  правнуком.
«Між вереснем і травнем (1939—1945)» — так назива

тиметься новий кінофільм, над яким працює польський документаліст Роман Віон- чик. Ця кінострічка присвячується історії Польщі періоду другої світової війни.«Мені хочеться показати боротьбу нашого народу, внесок польських солдатів у перемогу над фашизмом, — розповідає режисер, — і водночас відтворити складну політичну боротьбу, нові перспективи 
розвитку, що відкрилися перед нашою країною».В цій кінострічці широко використані архівні матеріали, що зберігаються у фільмотеках СРСР, НДР, Угорщини, Франції, Англії та інших країн.

У фільмі буде показано й сьогодення Польщі, її мирне життя, за яке попереднім поколінням довелося заплатити такою дорогою ціною».

го хвилювання, оплески з новою си
лою вибухають у залі.

«Співець Парижа» є часткою цього 
міста, такою самою, як Ейфельова 
башта, і, до речі, день народження в 
них майже збігається. І артист, і все- 
світньовідома вежа відзначали на
прикінці минулого року своє 80-річчя.

Моріс Шевальє народився 12 ве
ресня 1888 року в одному з бідних 
кварталів Парижа. З дванадцяти ро
ків він почав виступати в малесеньких 
вар’єте на околицях Парижа. Співав 
він і на перехрестях паризьких ву
лиць, і щовечора з гордістю прино
сив матері зібрані за день су.

У шістнадцять років Шевальє де
бютує в залі «Іден-мюзик-хол», гаст?

нутому на праве вухо канотьє. Завж
ди на його обличчі парижани бачили 
привітну усмішку.

Далі були фільми, турне, концерти 
у багатьох країнах світу.

Морісу Шевальє виповнилося 80 
років. Але серце його залишилось 
молодим. Ще раз, перш ніж розпро
щатися зі сценою, він зробив велику 
подорож навколо світу: Нью-Йорк,
Оттава, Хельсінкі, Стокгольм, Копен
гаген, Відень, Амстердам, Лондон, 
Токіо, країни Південної Америки, Ні
меччина, Іспанія, Португалія, Італія, 
Швейцарія, Польща, Чехословаччина... 
І знову повернувся до свого Пари
жа, де востаннє виступив на сцені 
мюзик-холу «Олімпіа».

РУМ УНІЯ

Громадсько - культурний тижневик «Контемпоранул» повідомляє, що в Бухаресті знайдено досі не відомий твір, який належить пензлю Рафаеля. На картині розміром 200x150 см зображена Мадонна з дитиною.Як твердить італійський

ДЕВІД МЕРСЕР 
ПРОТЕСТУЄ

Нещодавно на сторінках англійсь
кого журналу «Лейбор манслі» висту
пив відомий драматург Девід Мерсер,

лідер так званої «другої хвилі» в 
англійському театрі. Свою статтю 
Мерсер назвав «Драматурги і Півден
на Африка». В ній йдеться про тих 
англійських митців, які намагаються 
обійти прийняте кілька років тому рі
шення спілки драматургів Великобри
танії про заборону ставити їхні твори 
на сценах сегрегованих театрів Пів
денно-Африканської Республіки.
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Девід Мерсер гнівно таврує прези
дента спілки драматургів Великобри
танії Теда Уі'лліса, який в середині ми
нулого року звернувся до своїх колег 
з пропозицією скасувати цю заборо
ну.

Проти пропозиції президента своєї 
спілки виступили провідні англійські 
Драматурги Джон Арден, Джон Ос
борн, Джон Мортімер, Гарольд Пін- 
тер та інші.

Девід Мерсер навів неспростовні 
докази того, що керівники спілки,

СПРАВЖНЯ
ІСТОРІЯ
ДЖЕКА

ДЖОНСОНА
«Велика надія білих» — таку про

мовисту назву має нова п'єса драма
турга Говарда Секлера, прем'єра якої 
відбулася нещодавно в нью-йорксько- 
му театрі «Олвін сіетер». «Це чудова 
розповідь про боротьбу чорної лю
дини за свою людську гідність», — 
зазначає рецензент газети «Дейлі 
уорлд».

В основу п’єси покладено справж
ню історію відомого важкоатлета- 
негра Джека Джонсона, який у 1908 
році став першим негритянським чем
піоном, здобувши перемогу над бі
лим атлетом.

Джонсон, який у п'єсі виступає під 
прізвищем Джефферсон, переміг не

V

прикриваючись розмовами про про
світительську мету, насправді просто 
хочуть співробітничати з південно
африканськими расистами.

«Шістдесят процентів чорних і ко
льорових громадян Південно-Афри
канської Республіки неписьменні, і 
в країні існують лише два театри, 
які їм дозволено відвідувати,— пише 
Мер сер.— Драматурги, які відкрито 
солідаризуються з політикою апар
теїду, об’єктивно допомагають білим 
фашистам».

тільки «Велику надію білих» — білого 
чемпіона, він був одним з перших 
борців проти расизму в Америці, 
проклавши шлях таким захисникам 
негритянського народу, як Поль Роб
сон, Уїльям Дюбуа, Мартін Лютер 
Кінг.

В п'єсі розповідається не тільки про 
боротьбу героя за свою людську гід
ність, а й про його трагічне кохання. 
Він кохає білу жінку, яка відповідає 
на його почуття, але, як відомо^ в 
Америці і зараз це небезпечно, а 
дія п'єси відбувається, як вже було 
зазначено, на початку XX сторіччя, 
коли за це негру загрожував суд 
Лінча.

Втім, провідною темою п’єси зали
шається боротьба за права негрів, до 
якої приєднуються багато прогресив
них білих американців. І ця тема зву
чить оптимістич’ним акордом в епі
лозі «Великої надії білих».

Розповівши про нову виставу в 
«Олвін сіетер», рецензент висловлює 
надію, що завдяки реалістичності і 
справжній життєвості свого сюжету 
п'єса ця зможе протистояти тій зливі 
абсурдистської драматургії, яка про
тягом останніх кількох років затоп
лює нью-йоркські театри.

професор історії мистецтва Лучіо Іспір, який знайшов цей твір в одній з приватних колекцій, картина ця була піддана докладному 
вивченню і доведено, що це справді твір Рафаеля.

США

Розповідаючи про сезон 1968 — 1969 років у театральній столиці США, ди
ректор «Метрополітен опера» Рудольф Бінг зазначив, 
що сезон цей відрізняється від попередніх, власне, тільки тим, що в усіх театрах 
підвищилися ціни на квитки. Квитки в «Метрополітен опера» коштуватимуть тепер на двадцять процентів дорожче. «Водночас знижується якість вистав, — пише Рудольф Бінг, — і зменшується кількість прем'єр».

«Зірка» американського екрана Елізабет Тейлор почала зніматися у фільмі режисера Джозефа Лозі «Та
ємний шлюб».

Разом з Е. Тейлор у головній ролі виступить актор Роберт Мі чем.

Елізабет Тейлор і Роберт Мї- 
чем в перерві між зйомка
ми фільму «Таємний шлюб».

Сцена з вистави «Велика надія білих».

Відомий американський прогресивний письменник 
Філіп Боноскі виступив в газеті «Дейлі уорлд» з різкою критикою фільму «Бос- тонський душитель», знятого за однойменним романом 
письменника Дж. Френка.

У фільмі, як і в романі, 
розповідається про трагічну історію, яка справді сталася в Бостоні. Боноскі пише, що фільм цей антигуманний, оскільки клінічний випадок (історію вбивці - маніяка), 
який треба вивчати лікарям- психіатрам, винесено на екран, так щоб мільйони 
людей могли стати свідками 
жахливих патологічних злочинів.

А те, що в фільмі бере участь такий талановитий актор, як Генрі Фонда, тільки погіршує справу.
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ФРАНЦІЯ

Як повідомляє журнал «Пансе», в паризьких ви
давництвах вийшли дві книжки, присвячені життю й діяльності Володимира Ілліча Леніна.

Перша з них — «Ленін у Парижі» — видрукована видавництвом «Едісьйон сосі- аль». Написав її Жан Фре- віль. Другу — «Життя Леніна на екрані» — випустило видавництво «Едітер Франсе реюні». Автори цієї кни
ги Люда і Жан Шніцер, детально розповідають про кінематографічну Ленініану. «Образ Леніна святий для кожного комуніста», — пише в передмові до книги 
«Життя Леніна на екрані» Отар Тенеішвілі.

Мішель Мерсьє, виконавиця головної ролі в серії фільмів про Анжеліку, один з яких, «Анжеліка і король», 
нещодавно демонструвався на наших екранах, є зараз 
однією з найпопулярніших французьких кіноактрис.

Нещодавно М. Мерсьє знялася в̂  ролі леді Гамільтон 
в однойменному фільмі Кріс- тіана Жака.

НОВА
КХМЕРСЬКА
ЛІТЕРАТУРА

У нашій пресі друкується чимало 
матеріалів, що розповідають про бо
ротьбу народу Камбоджі за націо
нальну незалежність, про його праг
нення будувати суспільство, заснова
не на принципах соціальної справед
ливості, жити в мирі й дружбі з ін
шими народами світу. Багато таких 
матеріалів присвячені дружнім відно
синам між Камбоджею і Радянським 
Союзом та іншими соціалістичними 
країнами. Проте ми ще надто мало 
знаємо про культурне життя Камбод
жі, зокрема про літературу цієї краї
ни. Тим-то великий інтерес становить 
інтерв'ю, що його дав представнико
ві газети «Берлінер цайтунг» голова 
Спілки письменників Камбоджі Трінг- 
Хоанг.

«Тільки той, хто бере активну участь 
у політичному житті, — розповів 
Трінг-Хоанг, — може стати членом 
нашої Спілки. Головне завдання Спіл
ки — це створення національної 
кхмерської культури, майже цілком 
знищеної французькими колонізато
рами, а потім—японськими окупанта
ми. Звичайно, в народі зберігаються 
певні національні літературні тради
ції, але багато чого доводиться почи
нати чи не з самого початку. Особ
ливість кхмерської літератури поля

гає в тому, що вона й тепер перебу
ває під впливом буддизму.

Подібно до того, як в образотвор
чому мистецтві Камбоджі чільне міс
це належить народним майстрам з 
їхніми стародавніми традиціями, в лі
тературі кхмерів велику роль ще й 
досі відіграє усна творчість, народна 
поезія, перекази тощо. «Наші пись
менники, — каже Трінг-Хоанг, — зви
чайно, не можуть ігнорувати цих дав
ніх традицій. Ідеться тепер головним 
чином про те, щоб цю народну літе
ратурну творчість перевести, так би 
мовити, на рейки нашої кхмерської 
письменності. До речі, протягом ос
танніх років в нашій країні зроблено 
дуже багато в галузі народної освіти.

Тематика кхмерської літератури ос
таннім часом помітно змінюється. Об
межена раніше майже виключно сю
жетами з давнього минулого кхмері*, 
вона тепер розширюється за рахунок 
таких тем, як боротьба проти коло
нізаторів і японських окупантів часів 
другої світової війни, боротьба проти 
американських агресорів, які весь 
час порушують нейтралітет Камбод
жі, рух народів за мир тощо.

Трінг-Хоанг називає таких цікавих 
письменників як Дік-Кеам, Лі-Тхеам- 
Тенг, Ма-Лай-Кхем, чиї твори присвя
чені пекучим темам сучасності.

Письменники Камбоджі мають 
свою пресу, зокрема газету «Сарпоо- 
дамеан аксар састр» («Літературна 
газета»).

«Наша література, — каже Трінг- 
Хоанг, — сильна тепер своїми гли
бокими й тісними зв’язками з наро
дом. з його боротьбою за краще 
майбутнє».

«САНКТ
УРБАН»

Мішель Мерсьє в ролі леді 
Гамільтон.

Режисер Клод Отан-Лара розпочав зйомки нової версії «Пармського монастиря». Героїню Стендаля гратиме найпопулярніша кіноактриса минулого року Моніка Вітті, роль Фабріціо — виконуватиме Пітер Макенері.Нагадаємо, що у поперед
ній екранізації «Пармського

Перш ніж стати письменником, 
Мартін Фіртель пройшов складну 
життєву школу. Робітник-гірник, 
штейгер, партійний працівник, він й 
зараз підтримує зв’язки з рудником, 
де працював довгий час. Саме тому, 
відзначає критика, перший великий 
твір М. Фіртеля — роман «Санкт Ур
бан» так вражає глибоким знанням 
життєвого матеріалу, виразною ре
альністю змальованих у ньому людей 
і подій. А йдеться в цьому творі са
ме про робітників-гірників.

Історія молодого хлопця Янека 
Вольке, мабуть, типова для нового 
покоління робітничого класу, яке ви
росло за два десятки років існуван
ня Німецької Демократичної Респуб
ліки. Такі, як, Вольке, чиє дитинство 
було скалГчёне наслідками гітлерів
ського панування і війни, починають 
відчувати себе справжніми господа
рями своєї країни. В них знову фор
мується та класова свідомість, яку 
гітлерівці так нещадно еитравлк?ва-

Мартін Фіртель.

ли. Щодо самого Янека та його това
ришів, то велика роль в їхньо/vfy ви
хованні належить старому робітнико-
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ві( комуністу Георгу Боймелінгу, 6̂ 
особі якого втілені кращі революцій
ні риси німецького робітничого кла
су та його партії..

Критика оцінює перший роман Мар- 
тіна Фіртеля як правдивий твір п р о  
німецький робітничий клас, про нову 
соціалістичну дійсність в НДР.

Монастиря» Стендаля, яку здійснив режисер Крістіан Жак, головні ролі виконува
ли Жерар Філіп і Марія Казарес.

НА РОЗДОРІЖЖІ
Політичний терор, запроваджений 

фашистським режимом «чорних пол
ковників», позначився, зрозуміло, і на 
грецькій кінематографії. На вимогу 
цензури було припинено зйомки кіль
кох фільмів, визнаних за «підривні», 
й заборонено демонстрування бага
тьох вже відзнятих стрічок. Саме то
му вихід на екрани Греції фільму 
«Відкритий лист» став явищем незви
чайним. Цей твір режисера Г. Стам- 
булопулоса ще минулого року дістав 
загальне схвалення на кінофестивалі 
в Лугано. Очевидно саме це й впли
нуло на долю «Відкритого листа».

«Головний герой фільму Димитрій, 
— розповідає режисер, — це трид
цятирічна людина без ідеалів і надій. 
Його постійно переслідують боязнь 
втратити роботу, матеріальні нестат- 
ки, біль за нездійснені сподівання 
юнацьких літ. Він типовий представ
ник того покоління молодих греків, 
яке народилося напередодні другої 
світової війни, пережило гітлерівську 
окупацію, а тепер не бачить попереду 
нічого світлого».

Димитрій знайомиться з дівчиною 
Марією, яка належить до молодіжної 
організації, що поставила собі за ме
ту навчати неписьменних. Спочатку 
він глузує з Марії та її товаришів, 
але кінець кінцем замислюється, по
чинає виявляти інтерес до неї.

Що буде далі з героєм фільму? Ч* 
пощастить Марії з товаришами вирва-

ФРН

У своєму новому романі «Два листи до Поспішіля» Макс фон дер Грюн, як і в своїх попередніх творах, знову звертається до найпе- кучіших соціальних проблем сучасної західнонімецької дійсності. Герой твору робіт
ник Пауль Поспішіль одержує листа від матері, в. якому вона повідомляє, що дізналася, де живе колишній запеклий фашист, який свого часу виказав гестапо Па- улевого батька. Шукаючи цього донощика, Пауль 
близько стикається з такими явищами життя у ФРН, про які досі й не підозрівав. 
Триденна поїздка по країні багато чого навчила молодого робітника. Саме в ці дні відбувається чергове збіговисько колишніх фашистів- гейнлейнівців. Шукаючи серед них злочинця, винного в загибелі його батька, Пауль знаходить багатьох колишніх гітлерівців.

Повернувшись додому, Пауль дізнається, що його звільнили з роботи. І тоді хлопець починає замислюватися над політичними питаннями, які досі його зовсім не цікавили.

Ш ВЕЦІЯ

Кадр з фільму «Відкритий лист». Ар
тист Нікіфорос Нанеріс у ролі Димит- 
рія.

ти його із стану політичної апатії й 
безнадії?

Автори фільму залишають свого 
героя напівдорозі. Багато чого вони 
не договорюють до кінця. Але поява 
на екранах такого фільму — це вже 
успіх грецького кіномистецтва.

ТРИВОЖНІ
ПІДСУМКИ

«Не можна говорити про підсумки 
цього року й про те, що обіцяє нам 
наступний театральний сезон, без гли
бокої тривоги за наш театр». Таким 
визнанням починається велика стаття 
про сучасний західнонімецький те
атр, надрукована у «Франкфуртер 
альгемайне цайтунг». Зневага до кра
щих національних традицій, що часом 
переходить у карикатуризацію кла
сичної спадщини, пропаганда найгір
ших зразків так званого театру абсур
ду, повне ігнорування глядача, шту
карство під виглядом експеримента
торства —■ ось, що визначає тепер 
обличчя театру у ФРН.

Автор статті посилається на прак
тику досить відомого режисера Пете
ра Цадека. який, не без підтримки

певних західнонімецьких офіціальних 
інстанцій і преси, претендує на роль 
законодавця театральної моди у ФРН.

Громадськість ще не забула того
річної історії з постановкою «Розбій
ників» Шіллера, здійсненою Петером 
Цадеком у театрі міста Бремена. Кла
сичний твір, гордість німецької літе
ратури, було перетворено на щось 
подібне до американського «вестер
на». А цього року така сама доля 
спіткала Шекспірову «Міру за міру».

Втім, Петер Цадек поводиться так 
не лише з класиками, а й з авторами 
сучасних творів. Довелося ж авторові 
п’єси «Безпорадні», драматургові То
масу Валентину, подавати в суд на 
режисера-«новатора»!

Німецький драматург Р а й н е р  
Керндль, оцінюючи ці явища, спра
ведливо підкреслює, що йдеться про 
небезпечний процес дегуманізації те
атру. «Західнонімецький театр,— пи
ше він,— є точним відтворенням без
перспективного суспільства з його 
культивуванням реакційного світогля
ду, агресії та аморальності».

У Стокгольмі показав свою першу виставу оперу
Р. Вагнера «Летючий голландець», новий незвичайний те
атр. Його відкрито на пароплаві. Тут обладнано зал на 144 місця, сцену, інші відповідні приміщення. Керів
ник нового театрального колективу і власник пароплава Пер Едстрем має намір 
здійснити поїздку по різних містах Швеції. Він пояснює, що його пароплав розв’язує найскладнішу в шведських 
умовах проблему — проблему приміщення, за яке доводиться платити великі гро-

Пароплав-театр.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ОВІДІЯ
10 грудня 1067 року в не

величкому італійському міс
ті Сульмона, що розкину
лось в чудовій долині Аб- 
руцців, найбільших А п ен ін 
ських гір, відбувся незви
чайний судовий процес. «Су
дова колегія» в складі п’яти 
італійських професорів на 
чолі з Франческо Делла 
Корте, деканом факультету 
словесності Генуезького уні
верситету, розглянула спра
ву про заслання імперато
ром Августом геніального 
римського поета Публія Ові- 
дія Назона, уродженця цьо
го міста.

До нашого часу лишають
ся невідомими справжні 
причини, що призвели до су
ворого покарання Овідія у 
8 р. н. е. Філологи-класики 
сперечаються з часів Від
родження про те, чим саме 
був викликаний жорстокий 
наказ Августа, за яким сла
ветного поета похилого вже 
віку було відправлено на 
заслання в холодну країну 
гетів, до міста Томи (сучас
на Констанца), а з публіч
них бібліотек були вилучені 
всі твори Овідія. Справа в 
тому, що сучасники Овідія 
не залишили ніяких свідчейь 
про цю подію. Єдиним дже
релом інформації в цьому 
питанні лишаються послан
ня та елегії самого поета, 
написані в засланні. Але й 
вони містять непослідовнос
ті: то поет вважає, що при
чиною заслання були його 
творчість і помилкй, то ж 
ставить собі у вину, що він 
побачив те, чого йому не

слід було бачити. А в іншо
му творі Овідій визнає, що 
мимоволі став свідком про
тизаконної дії. Ця непев
ність висловлювань Овідія 
щодо причин заслання по
родила ряд гіпотез, з при
воду ймовірності яких і по
нині точаться дискусії уче
них.

Суд відбувся в приміщен
ні міського «Театро Комуна- 
ле». На засіданні «судової 
колегії» в присутності міс
цевих властей та численної 
публіки були розглянуті всі 
припущення щодо мотивів 
вигнання Овідія з Італії. 
«Обвинувачем» на процесі 
виступив відомий румунсь
кий професор-класик, овідіє- 
знавець Ніколає Ласку. Він 
виклав перед судом кілька 
причин, що могли дати ім
ператору Августу підставу 
суворо покарати поета.

Август, можливо, заслав 
Овідія через те, що той за 
молоду написав жартівли
ву поему «Мистецтво кохан
ня», зміст якої, безумовно, 
протистояв спробам і нама
ганням імператора віднови
ти в римському суспільстві 
колишні «здорові традиції», 
повагу до сім’ї та до звичаїв 
предків.

Причиною заслання поета 
міг бути й скандал в благо
родному сімействі Августа. 
Вважають, що аморальне з 
точки зору імператора ми
стецтво ' Овідія сприяло 
скандальній поведінці доч
ки Августа Юлії (яку нази
вають ще Старшою, щоб 
відрізнити її від онуки Ав

густа Юлії Молодшої). До 
речі, час заслання Юлії 
Старшої на острів збігаєть
ся з роком написання «Ми
стецтва кохання» (2 р. 
до н. е.).

Інші вважають, що Ові
дій сприяв любовним зв’яз
кам онуки Августа Юлії 
Молодшої із знатним рим
лянином Силаном. На ко
ристь цієї гіпотези свідчить 
і збіг часу заслання Овідія 
та Юлії Молодшої (8 р. 
н. е.).

Етично-релігійна концеп
ція Овідія нібито була пря
мо протилежна спробам ім
ператора відновити тради
ційну мораль. А це не мог
ло не поставити поета в ря
ди тих, хто виступав проти 
Августа. Принаймні, сам ім
ператор мав підстави на те, 
щоб вважати Овідія своїм 
противником.

Гадають, що Овідій брав 
участь у таємній змові, яка 
мала на меті передати рим
ський престол Агріппі По
стуму, синові Юлії Старшої, 
і була спрямована проти Ти- 
берія, пасинка Августа, си
на його дружини Лівії.

Є думка, що причиною ан
типатії до Овідія було не
гативне ставлення поета до 
традиційних богів Римської 
держави. До того ж, як 
представник елліністичної 
літературної школи, Овідій 
неодноразово вихваляв ін
дивідуалізм, який підривав 
політичні підвалини імперії.

Нарешті, висувається як 
причина заслання і те, що, 
мовляв, Овідій, симпатизую-
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Чй філософсько-релігійній
секті неопіфагорейців, був 
присутній на сеансі магії, 
учасники якого пробували 
дізнатися про майбутнє 
життя і смерть імператора 
Августа. Такі дії в Римській 
державі завжди жорстоко 
каралися.

Овідій був засланий на 
підставі імператорського 
декрету, а не судового рі
шення чи вироку сенату. Та
ке покарання застосовува
лося здебільшого тоді, коли 
дії винуватця торкалися 
особи імператора, — щоб 
якомога менше людей зна
ли суть злочину. Сам Ові

дій визнавав себе винним, 
та нам невідомо, чи робив 
він це щиро, чи розрахову
вав на милість Августа. В 
усякому разі поет ніде не 
висловлювався про справж
ню причину імператорського 
гніву і забрав цю таємницю 
з собою в могилу.

«Захисник» Овідія, профе
сор філологічного факульте
ту Неаполітанського універ
ситету Франческо Арнольді 
переконливо відкинув , всі 
наведені вище «підстави» 
для засудження поета і ви
словив думку, що суворість 
вироку пояснювалася не 
провиною Овідія, а суб’єк

тивним ставленням до нього 
підозріливого й жорстокого 
імператора. Потім виступи
ли всі члени «судової коле
гії», які підкреслили безпід
ставність звинувачення. Під 
загальні оплески присутніх 
у театрі голова суду Фран
ческо Делла Корте'оголосив 
несправедливою жорстоку 
кару, якій піддав поета рим
ський імператор.

Через 1959 років після ім
ператорського указу Овідія 
було реабілітовано в його 
рідному місті. Після проце
су до пам'ятника поета бу
ло покладено лавровий ві-
нок* С. СЕМЧИНСЬКИЙ

ш й м ш п
ВСЕСВІТУ

ПОПУЛЯРНЕ ПОЯС
НЕННЯ. У виданому в Ган
новері (ФРН) «Політичному 
словникові» можна прочита
ти, що концтабір — це «ви
ховний заклад із суворим 
режимом», що гестапо — 
«установа, створена для за
хисту інтересів німецької 
держави». Що ж стосується 
страчених у Нюрнберзі го
ловних гітлерівських зло
чинців, то проти прізвища 
кожного з них у тому «По
літичному словнику» стоїть 
таке: «Мученик, який до кін
ця виконував свій обов’я
зок»...

РАДА. Д о мера міста Д і
жон каноніка Кіра звернув
ся якийсь юнак з прохан
ням про раду. Річ в тому, 
що він отримав у Парижі 
посаду кур’єра з місячною 
платнею в 580 франків. 
Юнак запитує, чи, мешкаю
чи в Парижі, він міг би вес
ти життя доброго католика? 
Відповідь каноніка була ко
ротка: «Мій любий, — пи
сав Кір, — звичайно, ти мо
жеш залишитися в Парижі. 
За ті гроші там важко буде 
жити інакше».

і Я -  НЕ Я... Суд у Лос- 
Анджелесі присудив одну 
молоду жінку до сплати 215 
доларів за пограбування ву
личних автоматів. Обвину
вачена довго протестувала і 
намагалася довести свою 
невинуватість, але зрештою 
змушена була сплатити 
штраф.

Суму в 215 доларів вона 
внесла в касу самими деся
ти- й двадцятип'ятицентови- 
ми монетами.

МАЙБУТНЄ АМЕРИ
КАНСЬКИХ МІСТ. Остан
нім часом заможні жителі 
американських міст намага
ються селитися на околицях 
та у передмістях (де зав
жди жили чорні) — подалі 
від галасливого і задушли
вого центру. Але, як підра
хувало статистичне управ
ління, незважаючи на те, 
що тими заможними жите
лями є виключно білі, про
цент негрів у містах США 
в 1985 році зросте до 31-го 
у порівнянні з 18-ма про
центами в 1967 році.

Кожне велике місто буде 
виглядати майже так само: 
в центрі — гетто для чор
них, а довкола мальовничі 
квартали, населені білими.
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BECE/II 
СТОРІНКИ]

МАРЕК АНТОНІ В А С И Л Е В С Ь К И Й

ДИВО БУВАЄ ТІЛЬКИ РАЗ
Одержуємо нову квартиру! Неймовірно, 

проте факт. Довго щипаю себе, аби пере
конатися, що то не сон. Ходжу навколо но
вого будинку і нічним Ромео стовбичу під 
балконом квартири № 56. Зітхаю, дивлюся 
на вікна, замазані чимось білим, дослухаю
ся відгомону будови...

Цієї новини, звичайно, не вдалося прихо
вати. Колеги по роботі, знайомі, цілі групи 
діячів різного роду складали мені свої по
здоровлення.

Кладу на стіл план нової квартири. І, ви
різавши з паперу «меблі», запрошую дру
жину розставити їх у «покоях».

—  Канапу поставимо в лівому кутку біль
шої кімнати, —  каже дружина.

—  Можна. Щоправда, тоді вона заступить 
прохід. Увійшовши до кімнати, доведеться 
зробити два кроки по канапі.

—  Ти як завше сперечаєшся! —  зітхає 
вона.

—  Добре, кохана, —  кажу лагідно. —  Хай 
буде по-твоєму. Серйозно, два кроки кана
пою —  то небагато. Досить нахилитися, щоб 
не стукнутися головою об фрамугу.

—  Припини!
—  Я знаю, чого ти побоюєшся. Що гості 

ходитимуть по канапі, не знімаючи череви
ків. Та всьому можна зарадити. Справимо 
собі такі капці, як у музеї, щоб не брудни
ти постіль, або...

—  Ліпше подумай, де стане письмовий 
стіл!

—  Стіл? Біля вікна. Де ж йому стояти! 
Світло мусить падати зліва. Добре освітле
не місце роботи, то запорука...

—  Але під вікном стоїть калорифер.
—  Так. Тоді там може розміститися хіба 

що комод.
—  І він закриє вікно.
—  Але ж він мусить десь стати. Сподіва

юсь, ти не забула про малу й велику шафи,
—  Велику порубаємо. Набридла вже.
—  А куди подінемо одяг?
—  У канапу.

—  Отже, ми маємо поставити десь малу 
шафу, комод, канапу, письмовий стіл і, 
можливо, велику шафу, якщо ти не змо
жеш її порубати. Я рубати не збираюся. 
Вона коштувала мені півроку праці.

Заходилися пересувати меблі на плані.
—  Взагалі, якось розмістяться, але при 

умові, що не буде канапи.
—  Може, канапу поставити сторч, —  про

поную іронічно.
—  Ти міг би спати і в шафі назстоячки. 

Певно, випадало таке за парубоцьких часів.
—  Ніколи не спав у шафі! —  різко пере

биваю. —  Може, врешті, поставимо десь ті 
меблі та покінчимо з розрахунками!

— Можна ще так пересунути, але пись
мовий стіл опиняється трохи за вікном

— Поза вікном! —  пихкаю.
—  І справді, щось не виходить.
—  Шафу влаштуємо поперек кімнати, —  

кажу.
—  А як будемо проходити?
—  Крізь шафу, немов у старих замках. 

Дуже романтично. Зробимо другі двері з 
тилу шафи. Проходиш перші двері, тоді ще 
одні, і вже ти на другій половині покою. Я 
читав у Вальтера Скотта...

—  Це не скоттівський замок! Я не дозво
лю ходити через шафу!..

—  Ти ідеалістка. Коли копали тунель під 
Монбланом...

— Заткни пельку із сво;м Монбланом!
—  Як ти висловлюєшся! Може почути 

хтось із сусідів і подумає, що ми сваримо
ся.

—  Отож, щоб не сваритися, розстав усе 
сам!

Чухаю потилицю.
—  Врешті, можна комод поставити на пи

сьмовий стіл. То не дуже зручно, але сьо
годні, коли вся сила в оригінальності і но
сять довге волосся, одну панчоху зелену, а 
другу фіолетову...

—  Ти не забув часом, яка там висота?
—  Ах, дійсно! Долонями торкався стелі.
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— Завжди торкаєшся там, де не слід. 
Присягаюся, що вже зробив плями на стелі 
масними лапами.

— Коли я оглядав квартиру, то був у ру
кавичках. Так, канапу ставимо посередині. 
Вздовж канапи — шафа. В лівому кутку ко
мод, у правому —  мала шафа. Все стоїть?

— А письмовий стіл?
— Гвалт! Забувся! Стіл покладемо, а між 

його шухлядами всунемо комод. Не розу
мієш? Дивись. Перевертаємо стіл догори, 
тепер засовуємо комод...

Перепинив мене істеричний плач дружи
ни.

Я відчув, як щось у мені назріває, як 
кров припливає до скронь. Вискакую з до
му і біжу до нового будинку. Хапаю чима
леньку цеглину і націлюю у вікно квартири 
№ 56...

Та раптом мене схопив за руку охоро
нець.

— Піймався, хуліган! —  заскреготів зуба
ми.

— Спокійно, — кажу, переводячи по
дих, — тільки спокійно. З'ясуємо все в ко
місаріаті. Там мене повинні зрозуміти. Пра
цівники міліції теж іноді одержують нові 
квартири!

З польської переклав Юрій ХОРУНЖИЙ

ЖАРТИ
НА КОЖНОМУ

КРОЦІ

МУКИ ТВОРЧОСТІ

Художник-абстракціоніст до колеги:
— Ну, й маю ж я клопіт. Намалював пор

трет однієї дами, а тепер вона зажадала, 
аби я змінив колір її очей.

— І ти змінив?
— Ні. Справа в тому, що не пам'ятаю, в 

якому місці портрета намалював їх!

ЗВИЧКА

Американський турист звертається до 
портьє в готелі:

— Мені потрібний спеціальний номер.
— А саме?
— Його стіни мають бути досить товсті, 

коли я хочу спати, і досить тонкі, коли хочу 
слухати.

РІЗНІ РІВНІ

Службовця викликано до керівника уста
нови.

— Мені стало відомо, — суворо каже 
шеф, підвівши голову від транзисторного 
приймача, —  що ви в робочий час займа
єтеся сторонніми справами. Поговоримо 
про це докладніше, коли тільки закінчиться 
футбольний матч.

У ПРАЛЬНІ
Клієнтка до власниці пральні:
—  Прошу, пані, подивитися, що зробили 

ваші люди!
—  Не бачу нічого страшного. Чисто ви

пране біле, мереживо...
—  Мереживо?! То було простирадло!

ПРИЗНАЧЕННЯ
До. магазину капелюхів заходить чоловік 

і каже продавщиці:
—  Я побився об заклад і змушений купи

ти капелюха. Прошу дати найдешевший і 
найм'якший.

Продавщиця кладе перед ним два капе
люхи.

— Це все, що маємо.
—  На жаль, вони надто тверді.
— М'якіших не виробляють, щоб не де

формувалися.
— Прошу пані, я ж мушу його з'їсти!

НА ОДНІЙ НАРАДІ
— Ми плекаємо надію здати в експлуа

тацію міст у Борджехові вже на початку 
наступного року.

—  Міст у Борджехові?! Там зовсім немає 
річки.

—  Колега помиляється. Ми маємо точні 
дані.

—  Але я народився в Борджехові. Там 
ніколи не було річки!

__  Не будемо ворушити сорокарічне ми
нуле. Якщо там і немає річки, то при сучас
ному стані техніки...

— Але це очевидна дурниця!
— Немає про що балакати: палі забито,

кредити підписано. А з другого боку ціка
во — чому колега так намагається підірва
ти нашу ініціативу?
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МАЛЮНКИ
ТІБОРА
КАЙЯНА

«Мені здається, що пояснен
ня тут зайві!», —  так каже про 
свої малюнки відомий угор
ський художник-карикатурист 
Тібор Кайян.

Справді, малюнки цього 
оригінального майстра кари
катури не потребують деталь
них коментарів, досить буває 
одного-двох слів, якими, ЗВИ- 
чайно, Тібор Кайян і супрово- ’ 
джує свої праці. Чіткість ліній, 
сюжетна виразність, дотепність 
—  ось чим завжди відзначаю
ться малюнки угорського ху
дожника.

Без слів

Дипломатія.

Коротке замикання.
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Антиквар
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Критик.

— Пробачте, але цей пан прийшов сюди пер
ший!
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Новий казковий світ.

Без слів.

Х о ч £ ї £  з ' ї Р Т і -  
Хоч£ї£ -  V - i

Жителі Нью-Йорка щодня роблять по вер
тикалі довші мандрівки, ніж по горизонталі. 
Адже їм кілька разів на день доводиться 
підніматися й спускатися ліфтами, долаючи 
десятки поверхів.

Виявляється, чим більше сардинок у кон
сервній бляшанці, тим вигідніше це для кон
сервної промисловості: оливкове масло кош
тує дорожче, ніж самі сардини.

Знаменита турецька лазня зовсім не є 
турецькою. Подібні лазні існували ще в древ
ньому Римі задовго до заснування турецької 
імперії Османів.

Імператор Бразілії дон Педру II (1831—1889) 
продавав різні аристократичні титули по 10 
тисяч доларів за кожний. Зібрані в такий спо
сіб гроші він витратив на спорудження лікарні 
для божевільних, на фасаді якої звелів зроби
ти напис: «Нероби — ненормальним».

Музичний інструмент, що називається «ан
глійський ріжок», насправді не є ані ріжком, 
ані англійським. Це духовий інструмент фран
цузького походження.

Так зване «Мертве море» на Аравійському 
півострові, насправді не є морем. Як і наше 
Каспійське — це звичайне озеро.

Француз Жак де Тгєрс, який жив у XVII — 
XVIII століттях, був батьком 25 синів і одної 
дочки. Всі його сини стали полковниками 
французької армії. У битві під Флерюсом 1-го 
липня 1690 року кожен із них командував 
полком. Після битви командуючий написав 
листа Людовіку XIV, в якому гаряче хвалив 
відвагу підлеглих йому військ, «більшою час
тиною яких командували брати Т’єрс — сини 
високоповажаного Жака де Т'єрса». Батько 25 
полковників прожив 117 років;

Цікаве походження назви популярної гри в 
карти «бридж». Англійською мовою воно оз
начає «міст». Проте ця гра з ’явилася спо
чатку не в Англії, а в Туреччині, і нею захо
пилася російська колонія, скупчена навколо 
царського посольства. Близько 1884 року гру 
хтось зав:із до Англії, де вона дістала назву 
«російський віст» («віст», як відомо, назва 
іншої гри в карти). Дві родини з англійського 
міста Грейт-Делбі захопилися «російським 
вістом» і грали в нього щовечора то в домі 
одних, то в других. Дорога між їхніми будин
ками йшла через старий і небезпечний для 
пішохода міст. Прощаючись щовечора, одна 
родина бажала другій «хеппі бридж» («щас
ливого мосту»), а згодом ця назва перейшла 
і на саму гру.
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Найстарішій фотокореспондент
ці світу Паулі Віч з Австрії уже 89 
років, але вона не залишає улюб
леної професії, якій віддала понад 
шість десятиліть свого життя. Су
часне спорядження фотографа — 
апарат, з кількома змінними об'єк
тивами, лампа з батарейками — 
важить стільки, що не кожен чо
ловік погодиться носити його. Та 
Паула Віч звикла до такої ноші.
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У Данії дуже мало історичних 
пам'ятників, які могли б приваб
лювати до себе іноземних турис
тів. Ельсінор — замок, де нібито 
жив принц Гамлет, іще кілька ці
кавих місць — і все. Довелося ви
гадати вельми своєрідний атрак
ціон: тут побудували селище, яке 
нагадує житло первісної людини 
кам'яного віку. Щоб надати йому 
реального вигляду, селище на
віть і заселили... «первісними 
лк>дь*Ми», навербувавши їх з числа 
акторів, що розігруватимуть перед 
туристами сценки з життя людей 
кам’яного віку.

ЩЕ ОДНА ВЕНЕЦІЯ
Великі міста у капіталістичних країнах настільки перенаселені, а-земель

ні ділянки навколо них коштують так дорого, що тут уже розмірковують 
над створенням нових міст у морі, на прибережному шельфі. Останній 
англійський проект «Сі-сіті» («Морське місто») наробив багато галасу. Та
кий самий проект створено також у Франції. Правда, поки що лише як 
туристський атракціон. Архітектори пропонують збудувати поблизу фран
цузької Рів'єри місто на палях. Це дозволить частково розвантажити пере
повнені пляжі й забезпечити чудрвий відпочинок десяткам тисяч людей (а 
головне — заробити на цьому чималі гроші). На фото — проект французь
кої Венеції.

«СПЕЙСМАСТЕР»
Цей прилад був сенсацією минулорічного Лейпцігського ярмарку. Він 

являє собою, так би мовити, серце нового планетарія — першого планета- 
рія космічних подорожей в цілому світі. Сконструйовано його на знамени
тому заводі «Карл Цейс» в Ієні, в НДР. За допомогою цього приладу можна 
спостерігати справжні дива: сідає сонце, настають присмерки, потім запа
дає- темна ніч. Яскраво виступають зірки та Млечна путь. Відвідувачі раптом 
опиняються на Місяці, одна подія змінюється другою: планети рухаються 
по своїх орбітах, відбуваються сонячні та місячні затемнення, проносяться 
комети з пишними хвостами, штучні супутники й ракети. Наприкінці кожного 
сеансу глядачі «роблять подорож» у космічному кораблі навколо Землі, 
летять до сусідних планет...

150



у  Магдебурзі (НДР) з'явилася нова спортивна спору- НА КАНОЕ да — зимовий басейн для тренування на каное з крути-ВЗИМКУ ми поворотами і штучними перепонами. Можна тренува
тися й взимку, не втрачаючи своєї спортивної форми

РОЗМІР ВЗУТТЯ — 84
У містечку Бланкенбург (НДР) є 

цікавий музей. В ньому можна по
бачити зразки взуття з Японії, Ін
дії, Болівії, Мексіки, країн Африки 
та інших місць світу, простежити 
за розвитком моди на взуття від 
1690 року до наших днів. Серед 
експонатів є черевики 84-го роз
міру і японські чоботи для верхо
вої їзди, виготовлені 280 років то
му.

ЕЛЕКТРИФІКОВАНЕ
ТЕЛЯ

Містер Гарріс має у штаті Техас (США) власну школу ковбоїв. Він навчає 
фермерських синів, як поратися коло численної рогатої худоби, заганяти до 
ранчо багатотисячні череди. Проте містер Гарріс мав багато неприємнос
тей зі своїми учнями. Недосвідчені ковбої-школярі часто діставали від 
підопічних серйозні травми.

Тоді власникові школи спала на думку блискуча і цілком сучасна ідея. 
Вій сконструював теля-робота. Воно пересувається на невеличкій платфор
мі за допомогою команд, які надходять по радіо, і може виписувдти які 
•завгодно криві лінії й колінця.

Віднині учні-ковбої першого класу тренуються в пЬвній безпеці, бо в 
електрифікованого теляти виявився цілком лагідний характер. Для учнів 
другого класу незабаром має бути сконструйований електрифікований 
бугай.

З ГАРМАТИ НА МІСЯЦЬ
Канадські інженери твердять, що 

запустити корабель в космос за 
допомогою гармати коштуватиме 
не дорожче, ніж вивести його на 
орбіту за допомогою триступінча
тої ракети. Поки що інженери 
провадять досліди. Вони вже збу
дували велетенську гармату зав
довжки 22 метри, вагою у 138 
тонн, а калібром — 400 мм. З неї 
запускають в космос дослідницькі 
зонди. Канадці вважають, що старт 
космічного корабля з гармати — 
справа близького майбутнього.

Vm ЗВІДУСІЛЬ 
ПОТРОХУ
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В ДЗЕРМ/ІІ 
ЗАРУБІЖНОЇ 

© ПРЕСИ

ПІРАМІДА 
З ЧОТИРЬОХ 
ЩАБЛІВ

Лихварство в Сполучених Шта
тах Америки — це велика галузь 
злочинного бізнесу. Розміри за
боргованості та кількість боржни
ків, що залежать від кримінально
го світу цієї країни, дедалі зро
стають. Тимчасом боротися з ганг- 
стерами-лихварями надзвичайно 
важко. Про це розповідає на 
шпальтах «Нью-Йорк тайме меге- 
зін» відомий журналіст Фред Кук.

...Цю людину називають «Докто
ром». Його можна зустріти в фе
шенебельних нічних клубах. Це — 
чоловік років п’ятдесяти, в скром
ному елегантному вбранні. Важ
ко повірити, але насправді то хи
жий павук-хрестовик, який обплу
тує свою жертву, щоб потім вис
сати з неї все. Справжнє прізви
ще «Доктора» невідоме, так са
мо, як невідоме походження його 
псевдоніму. На думку фахівців, 
це — один з найкрупніших і най
страшніших лихварів Нью-Йорка. 
Детективи з ранку до вечора сте
жать за його діяльністю. Поліція 
знає розпорядок його дня аж до 
найдрібніших подробиць. Дарма. 
Всі зусилля — марні. «Доктор» 
керує найбезпечнішими і водночас 
найвигіднішими операціями.

«Доктор» не має жодних офі
ційних джерел прибутку. «Але 
звинуватити його у бродяжництві 
не можна», — каже один з нью- 
йорських прокурорів. На відміну 
від інших букмекерів «Доктор» 
не має ні власного штабу, ані чіт
кої системи телефонного зв’язку. 
Замість цього він буває у найкра
щих і найдорожчих ресторанах се
ред «найліпших» представників 
так званого вишуканого товари
ства.

Лихварська піраміда складається 
з чотирьох щаблів. На вершечку— 
бос усього закладу. У своїй ді
яльності він спирається на підлег
лих, наділених його високою дові
рою. Ті, в свою чергу, мають влас
ний персонал, якому переказують 
гроші. Люди з третього щабля, 
використавши певну частину цих 
сум, переказують решту людям з 
четвертого щабля лихварської пі
раміди, тобто дрібним букмеке

рам та різним вуличним покидь
кам, що «пасуться» біля них. Сер
жант поліції Салерно подає чітку 
схему діяльності цієї системи. На 
день свого народження шеф за
прошує до себе десятьох вірних 
співробітників. Він не записує їх
ніх прізвищ, бо знає їх, це — його 
приятелі. Потім бере, приміром, 
мільйон доларів — це для нього 
дріб’язок — і дає отим десятьом 
типам по 100 тисяч. При цьому 
він каже: «Мене не обходить,
скільки ви заробите. Мені лише 
потрібно щотижня мати один про
цент від цієї суми». І ось через 
365 днів на такому самому бенкеті 
бос матиме лише один клопіт: де 
знайти ще п’ятьох довірених осіб, 
яким можна було б дати на та
ких самих засадах ті півмільйона 
доларів, які він заробив за рік.

«Доктор» належить саме до та
ких високопоставлених співробіт
ників другого щабля. Що ж до бо
сів, то це—найкрупніші представ
ники гангстерського світу США.

Життя «Доктора» складається з 
безперервних, зовні безневинних 
святкових зустрічей та прийомів. 
Буваючи у великому світі, він ля
гає далеко за північ і майже ні
коли не встає раніш, як опівдні. 
Поснідавши разом з однією з 
своїх ефектних приятельок, вмо
щується за кермом власного «Ка- 
діллака» і прямує до колишньої 
дружини. Там, як помітили детек
тиви, він одержує залишені для 
нього відомості та гроші. Потім 
навідується до своєї невеличкої 
контори. Детективи не бачили, 
щоб він колись працював там. 
Контора — це одна з конспіра
тивних квартир. «Доктор» регу
лярно відвідує свій улюблений іта
лійський клуб, приязно балакає з 
друзями, і лише по понеділках 
ці бесіди, Тривають довше, ніж 
звичайно. Потім він опиняється в 
районі барів та нічних ресторанів 
— Манхеттенї. Там «Доктор» пе
ретворюється з люб’язного бонві
вана на феодала, прихід якого ви
кликає захоплений шепіт, сповнені

поваги поклони... Люди, котрі в 
такий спосіб вітають «Доктора», 
змушені так робити. Вони забор
гували йому астрономічні суми.

В блокноті, де «Доктор» запи
сує деякі свої «рахунки», є, примі
ром, цифра 11 тисяч 600 доларів. 
Боржник, прізвище якого стояло 
поряд з нею, спочатку, як видно 
із записів, платив регулярно. Але 
потім данина здалася йому надто 
тяжкою. Терміни плати відсува
лися. «Доктор» визначав покаран
ня. Штрафи разом з нечувано ви
соким лихварським процентом 
збільшили борг до 16 тисяч 898 
доларів, незважаючи на те, що 
чималу суму вже було сплаче
но. ! тут запис скінчився — на
завжди. Людину, яка позичила 
гроші і не змогла розплатитись, 
знайшли мертвою в одному з 
міських парків.

«Якщо ви знаєте когось з лих
варів, — каже один із свідків, — 
на вас лягає відповідальність за 
сплату боргів. Якщо ваш приятель, 
якого ви рекомендували, боронь 
боже, поїхав у Флоріду або на 
Самоа і залишив несплачений 
борг, гангстери прийдуть по гро
ші до вас». Лихвар — це люди
на, конче потрібна кримінальному 
світові. Він бере «дрібні» гроші, 
одержані від азартної гри чи від 
продажу наркотиків, і повертає їм 
«чистоту», спрямовуючи їх кана
лами легального бізнесу.

Найкраща ілюстрація до того, 
як відбувається цей процес, — 
діяльність «Першої національної 
контори». Цю злочинницьку орга
нізацію було засновано як ціл
ком легальний заклад. Вона мала 
цілий ряд офісів у будинку № 475 
на нью-йоркській П’ятій авеню. ї ї  
представником був якийсь Джуліо 
Газзіа, відомий під фальшивим 
прізвищем Джуліо Петерс. Не
втомно пускаючи в обіг одержані 
від злочинців гроші, «Перша на
ціональна контора» видала пози
чок на суму близько 400 тисяч 
доларів. Протягом 25 місяців вона 
отримала 150 тисяч чистого при
бутку. Боржникам загрожувала 
кривава розправа, якщо гроші не 
будуть внесені вчасно.

З Газзіа працювали Антоніо 
«Скеля», який любив називати се
бе «людиною, котра ламає ноги», 
та Антоніо де Франко. їхня місія 
полягала у здійсненні погроз 
гангстерського синдикату.

Комісія, яка врешті зайнялася 
справою дивної контори, в про
цесі слідства зіткнулася з такою 
історією. Один підприємець вирі
шив узяти в лихваря мільйон до
ларів — на будівництво філії під
приємства. Під час попередньої 
розмови він запропонував різні 
матеріальні гарантії, котрі, як він 
наївно вважав, гідні були позичу- 
ваної суми. Однак лихваря не ці
кавили ані автомобілі, ані вілли 
підприємця. «Ваше життя — ось 
ваша гарантія», — сказав лихвар.
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ЗНОВУ-
ОБМІН ДУМКАМИ

В «ювілейному» 121 номері 
«Всесвіту», який знаменував со
бою завершення першої десяти
річки існування журналу, ми 
звернулися до читачів з прохан
ням відповісти на чергову анкету, 
на цей раз більш детальну. Нас 
цікавило, чи правильно ми реор
ганізували деякі розділи й запро
вадили нові, ураховуючи постій
не зростання нашого тиражу і 
масовість часопису. Зрозуміло, 
розширення кола читачів не мог
ло не відбитися, зокрема, на змі
ні характеру бібліографічних ма
теріалів (перехід від окремих ре
цензій до великих оглядів різних 
літератур, характеристика про
дукції наших видавництв в галу
зі перекладної літератури тощо, а 
також до поглиблення розділів, 
які мають популяризаторський і, 
так би мовити, «просвітитель
ський» характер).

Насамперед хочеться зазначи
ти, що листи читачів виклика
ють почуття глибокого внутріш
нього задоволення й подяки за 
дружне, тепле ставлення до жур
налу. Щоб і далі задовольняти по- 

,пит.читача, треба йти не навпо
мацки, а радячись з друзями, які 
завжди охоче підкажуть тобі, де 
ти йдеш правильним шляхом, а 
де, може, збився на манівці й тре
ба знайти інший курс. Листи над
ходять звідусюди — з різних кут
ків України, з Москви, Ленінгра
да, Новгорода. Бачиш, що «Всес
віт» читають не лише на Україні, 
а й в  інших республіках, і не ли
ше українці, що живуть за ме- 
жами нашої республіки, а й чита- 

. чі інших національностей, які зна
йомляться українською мовою з 

.тими чи іншими творами худож
ньої літератури, які ще не вий

ш ли російською мовою, або попов

нюють з наших публіцистичних і 
інформаційних матеріалів свої ві
домості про різні аспекти культур
ного й громадського життя закор
дону.

Знайомлячись з відповідями на 
анкету «Всесвіту», радіємо з ба
гатства духовного світу нашого 
радянського читача, що живе ши
рокими інтелектуальними інтере
сами, працює на заводі, в колгос
пі чи фахівцем в установі, а ціка
виться всім, що відбувається в 
світі, читає й добре знається на 
художній літературі, на різних 
мистецтвах — і ставить перед 
«Всесвітом» такі вимоги, що на
віть якби ми виходили обсягом 
разів у десять більшим — і те не 
змогли б його «апетиту» задо
вольнити.

Я не буду називати прізвища 
одного з наших адресатів, але пе
рекажу те, що він сам про себе 
розповів. От типова біографія но
вої людини, вихованої Жовтнем: 
спочатку він працював у колгос
пі на рядових роботах, потім пос
тупив на заочний відділ сільсько
господарського інституту, скінчив
ши інститут, став агрономом, по
тім поступив до аспірантури, за
раз вчиться, готується до канди
датських іспитів, пише дисертацію 
— і водночас глибоко цікавиться 
проблемами західного мистецтва, 
робить нам «замовлення» на дру
кування різних творів з класичної 
й сучасної зарубіжної літератури 
(виконати ці замовлення можна 
років за десять наступних, не 
менше).

І отут знову доводиться повер
татися до питання про універсаль
ність нашого журналу. Часом, пе
реглядаючи лист за листом, від
чуваєш увесь, жартома кажучи, 
трагікомізм, чи, кажучи вже сер

йозно, всю парадоксальність ста
новища. З одного боку читачі хва
лять універсалізм журналу, від
значають, що «кожен може знай
ти те, що його цікавить», а з 
другого боку скаржаться на те, 
що журнал недостатньо задоволь
няє їхні спеціальні інтереси в тій 
чи іншій галузі. Кілька читачів, 
наприклад, які спеціально цікав
ляться світовою літературною кла
сикою, надіслали нам, беручи вку
пі, майже повний список всіх ви
датних творів всіх літератур сві
ту, мало не з наскельних написів 
починаючи і кінчаючи творами су
часних зарубіжних авторів, які і 
в себе на батьківщині допіру світ 
побачили.

Редакція уважно вивчає пора
ди читачів. Один з них попросив 
надрукувати переклади з Франсуа 
Війона — ми виконали це прохан
ня, як і багато інших. Та сподіва
тися, що ми можемо повністю за
довольнити всі «замовлення» — 
справа практично нереальна. Чи в 
стані хтось видавати журнал, в 
якому буде надруковано, крім зга
даної повної збірки всіх кращих 
творів світової літератури за кіль
ка тисячоліть, іще «ВСЕ» з галузі 
всіх мистецтв, географії, науки, 
громадського життя, культури то
що? На чому ж ми можемо, од
нак, знайти «моду-с вівенді» з на
шими читачами? Погодимося на 
тому, що журнал універсальний 
сильний тим, що йде ВШИР, а не 
ВГЛИБ, охоплює максимально 
можливий діапазон галузей знан
ня, мистецтва, явищ громадського 
життя. Він розрахований на ту 
дійсно розвинену людину, озна
кою якої є знання ВСЬОГО в од
ній якійсь галузі, і знання ВСЬО
ГО ПОТРОХУ в усіх галузях. От 
на цього розвиненого читача, який
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«знає все» чи в математиці, чи в 
економіці, чи в сталеварінні, чи 
землеробстві, чи в складанні ре
єстрів, і в той же час цікавиться 
«всім потроху» — от на нього ми 
й розраховуємо.

І «Всесвіт» в міру сил своїх і 
можливостей обсягу намагається 
дати «всього потроху» для чита
чів, які прагнуть збільшувати евоє 
загальне уявлення про літерату
ру різних країн, культуру і гро
мадське життя. А маєте спеціаль
ні інтереси, чи збудив у вас той 
чи інший матеріал, вміщений у- 
нашому журналі, глибшу зацікав
леність — до ваших послуг не 
лише спеціальні журнали, а й фа
хова література, яку ви можете 
придбати в крамниці або прочита
ти в бібліотеці.

Дехто знов дивується, мовляв, 
що це в редакції за принцип: дру
кувати тільки ті твори, які не 
з’явилися в російському перекла
ді?

Доводиться повторювати знову: 
єдиний «принцип», який покладе
но в основу цієї нашої ухвали— 
це принцип доцільності: раз той 
чи інший твір молена прочитати 
російською мовою — не будемо 
його друкувати, а дамо щось ін
ше.

Ці наші погляди цілком збіга
ються з тими, що їх висловила на 
недавньому з’їзді кінематографіс
тів України народна артистка 
СРСР Наталя Ужвій. От переказ 
частини її промови:

«Н. Ужвій висловлюється за те, 
щоб не дублювалися на українсь
ку мову російські та білоруські 
картини, бо білоруська, й росій
ська мова цілком зрозумілі укра
їнцеві, як, до речі, і українська— 
росіянам та білорусам. А дублю
вання не тільки забирає чимало 
коштів, але й — і це головне — 
страшенно псує художні твори, 
викривлює уявлення про актор
ську особистість, про акторську 
культуру».

Зовсім інше діло з перекладами 
класики на українську мову. Тут 
ми цілком погоджуємося з думкою 
про те, що Україна повинна мати 
своєю мовою переклади всіх ви
датних творів, принаймні, класич
ної літератури. Тим-то в міру на
ших можливостей ми популяризу
ємо переклади класики, більш- 
менш систематично друкуючи їх 
зразки — від Гомера починаючи 
і до Лорки включно. Нагадаємо, 
що існує розроблений до деталей 
фахівцями, за дорученням Комі
тету по пресі, план, розрахований 
на багато років, перекладу на ук

раїнську мову всього золотого 
фонду світової літературної класи
ки. Діло це гігантське, вимагає 
упертого труда. Сподіваємося, що 
вже запроектоване нове видавниц
тво іноземної літератури (про до
цільність його організації писав 
нам один із читачів, не знаючи, 
що такий проект уже існує), змо
же цю грандіозну роботу викона
ти.

Замінити яг собою видавництво 
журнал «Всесвіт» не спроможний. 
За рік ми можемо надрукувати 
якихось вісім-десять романів 
плюс одну-дві п’єси, кілька пое
тичних доробок і кільканадцять ок
ремих віршів. Ясно, що ми оби
раємо найкраще з написаного в 
останні роки, іноді — з великою 
неохотою — змушені вдаватися 
до скорочених варіантів, а класи
ку друкуємо в інформативному по
рядкові в зразках.

Таким чином, ми не- зможемо 
задовольнити прохання одного з 
наших юних читачів — надруку
вати на своїх сторінках давно пе
рекладений «Собор Паризької бо- 
гоматері» Віктора Гюго. Отже, 
хлопче, пошукай його в бібліотеці 
й читай собі на здоров’я.

Після цих кількох загальних 
зауважень звернуся до відповідей 
на деякі пункти нашої нової ан
кети в № 121. Відповіді надхо
дять і досі, вже протягом кількох 
місяців — чим і пояснюється во
лячий темп з надрукуванням від
повіді на відповіді.

ЯКІ РОЗДІЛИ 

НАЙБІЛЬШ Е 

ЦІКАВЛЯТЬ 

ЧИТАЧА?

Відповіді на це запитання в су
мі своїй охоплюють усі розділи 
журналу. Зауважимо на дві ха
рактерні риси: художньою прозою 
цікавляться всі без винятку, пое
зією — далеко не всі, літератур
но-критичними матеріалами знач
на кількість читачів, публіцисти
кою і інформацією — більшість. 
Дивного в цьому немає нічого. Лі
тература, мистецтво, події громад
ського характеру стоять у центрі

уваги колосальної більшості на
ших людей. Це вам не пересічний 
західний читач, з яким мені чима
ло разів доводилося провадити 
особисті розмови. Та й слово «чи
тач» там далеко не завжди влуч
не: хіба назвеш читачем спожи
вача коміксів або того, хто воліє 
дивитися телевізор, а не читати 
книжку? Ніхто не буде заперечу
вати, що на Заході існують і ви
сококультурні всебічно розвинені 
начитані аматори-книголюби, і 
багато видатних фахівців з літе
ратури й мистецтва. Та коли взя
ти пересічну людину Заходу — 
то порівняно з нашою рівень її 
розвитку вражає своєю примітив
ністю. Люди не читають власних 
письменників, не стежать за роз
витком літератури, в газетах об
межуються читанням, головним 
чином, пригод і злочинів, — наш 
восьмикласник дасть щодо за
гальної начитаності фори всякому 
західному урядовцеві або вузько
му фахівцеві.

Я К І, НА ДУМКУ ЧИТАЧІВ, 

КРАЩІ ПРОЗОВІ 

Й ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 

НАДРУКОВАНО У  НАС?

Тут думки розбігаються. Ска
жімо, роман М. Фріша «Штіллер» 
викликав цілком протилежні оцін
ки. Один з читачів з прикрістю 
повідомляє, що він «завербував» 
чотирьох нових передплатників 
«Всесвіту», а ті прочитали 
«Штіллера» й сказали, що марно 
витратили гроші на передплату... 
Зате в багатьох анкетах саме цей 
твір відзначається як найкращий.

Пояснимо: принцип добору тво
рів у нас не випадковий. Ми ці
кавимося, зокрема, критичною 
оцінкою того чи іншого роману 
або п’єси, з’ясовуємо його «вагу» 
в літературному процесі (звичай
но, ураховується іще безліч уся
ких — ідейних, тематичних, ху
дожніх, жанрових і т. п. якостей 
твору). Нічого не було б, мабуть, 
легше, ніж заповнити наші сто
рінки просто «читабельною» літе
ратурою, — їй ми теж іноді на
даємо місце, але в тих випадках,
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коли твір має й глибший підтекст 
—- як скажімо, викривальний у 
деяких детективах Сіменона. Та, 
домігшись іще більшої популяр
ності й читабельності, ми не мог
ли б виконати нашої основної 
функції — знайомити читача з 
тими творами, які справді «роб
лять погоду» в тій чи іншій іно
національній літературі, хоча — 
можливо — вони часом і не такі 
легкі до сприймання. Конкретно 
щодо «Штіллера» — ми надруку
вали цей великий обсягом твір 
(без будь-яких скорочень) тому, 
що це одне з видатних, помічених 
всією світовою літературною кри
тикою явищ, а сам Макс Фріш 
вважається одним з найвизначні
ших прогресивних письменників 
Заходу. «Штіллер» — твір склад
ний, і його провідна думка 
«роздвоєння» психології сучасної 
людини в капіталістичному світі, 
її самозаперечення — теж ідея 
складна, яка потребує і глибокого 
обміркування, і уміння під час 
читання, так би мовити, постави
ти себе на місце автора та його 
героїв, народжених і вихованих в 
зовсім інших, ніж наші, життєвих 
умовах.

Часом ми одержуємо листи з 
проханням давати побільше лег
ких, розважальних творів, із скар
гами на те, що чимало романів, у 
нас друкованих — «похмурі», 
«важкі за настроєм», і що треба 
давати «більше веселого». Ну, що
до веселого, то в нас є спеціаль
ний розділ «Веселі сторінки», 
який в анкетах, з деякими засте
реженнями, дістав одностайне 
схвалення читачів. Та не слід за
бувати, що література є дзерка
ло життя. Отже, якщо капіталіс
тична дійсність таки справді пох
мура, то чи можна вимагати від 
авторів, що її описують, розва
жальних дрібничок, а не правди
вих творів, які цю дійсність не
щадно викривають? Звичайно, ми 
дбаємо й про те, щоб не робити із 
журналу щось на зразок громадян
ської панахиди. Насамперед, ми 
вміщуємо чимало творів з літера
тур соціалістичних країн. Серед 
них є чимало по-справжньому оп
тимістичних, на зразок «Як спра
ви, юначе?» та багато інших. 
Дбаємо ми й про те, щоб серед 
творів авторів з капіталістичного 
світу були або веселі (наприклад 
«Запаморочення мозку» К. Мак
кензі — цей сатиричний твір, 
між іншим, теле дістав різко про
тилежні оцінки читачів), або такі, 
що викличуть зовсім не «похму
рі» емоції (наприклад недавно

друкований  ̂у нас роман канад
ських авторів Еасла й Гей лі «714 
кличе на допомогу»). цілому ж 
— яке життя, така й настроє
ність художнього твору — від 
цього нікуди не подінешся...

Які ж твори найбільше сподо
балися читачам? На першому міс
ці все ж таки «Штіллер» М. Фрі- 
ша, потім ідуть «Гепард» Лампе- 
дузи, «Літо в Берліні» К’юсак, 
«Лицедії» Моема, «Сумна історія» 
Сарояна, далі — «Люби ближньо
го свого» Ремарка, його ж «Чор
ний обеліск», за ними — «Як 
справи, юначе» Товта, «Шкільні 
будні» Хантера, «Вогні в полі» 
Сьохея, «Брати Ріко» Сіменона, 
твори М. Дрюона, «Моя автобіог
рафія» Чапліна, «Дім скальда» 
Лакснеса, і ще далі — твори Еро- 
ніна, Войновича, Саніта, Кеппена, 
Мерля, Еазандзакіса, Гуляшки, 
Крно, Вальфрідссона, Ое, Познера, 
Чеккеріиі, Риги й ін, — як ба
чите, смаки найрізноманітніші, 
що є річчю цілком природною. В 
усякому разі, перевагу віддають 
творам і найбільш талановитим, і 
реалістичним, на що й слід було 
сподіватися.

ЯКІ ПО ЕТИ ЧНІ ДОБІРКИ 

НАЙБІЛЬШЕ

СПОДОБАЛИСЯ ЧИТАЧАМ?

Скажемо коротко, що найбіль
ше сподобалися обидві французькі 
добірки — вибірки з антології, 
складеної покійним М. І. Тере- 
щенком. Нарешті ми можемо з ра
дістю відзначити, що ця антологія 
вийшла в світ,у повному вигляді, 
у видавництві «Дніпро».

Цікаве питання, порушене чи
тачем І. Саликом із Львівської об
ласті. Він вважає, що взагалі 
слід друкувати в журналі тільки 
добірки, а вміщувати окремі вір
ші — це мало не образа автора!

Не буду зупинятися на диво
вижній думці автора, що полі
тичних віршів взагалі не слід 
друкувати у «Всесвіті», зупиню
ся тільки на питанні «добірка чи 
окремий вірш?» Пригадується, що 
на одному із перших засідань ред
колегії дискутувалося це питан
ня, і покійний М. Т. Рильський 
рішуче висловлювався за добірки. 
Можна цілком погодитися з тим, 
що добірка дає змогу більш або

менш повно схарактеризувати 
творчість або одного поета, або 
цілого напрямку чи періоду в 
розвитку тієї чи іншої національ
ної літератури. І ми таки вмісти
ли за ці роки чимало різних добі
рок (крім французьких — угор
ську, словацьку, добірку Війона 
та ін). Але це, зрозуміло, не оз
начає, що ми не будемо друкува
ти й окремих віршів.

Відповідаючи на запитання, які 
художні твори вони хотіли б про
читати в наступних номерах, чи
тачі називають багато книжок і 
прізвищ авторів. Певна частина 
читачів  ̂просить друкувати біль
ше творів слов’янських авторів, а 
також українців, які живуть за 
кордоном. Ми вже вміщували до
бірки віршів зарубіжних україн
ських поетів. Останнім часом на
віть віршів, не кажучи вже про 
прозові твори, в усіх приступних 
нам прогресивних емігрантських 
виданнях було обмаль. Буде щось 
цікаве — обов’язково надрукує
мо. Щодо прози, то за рубежем її 
пишуть буквально лічені україн
ські автори, і те, що за останнє де
сятиріччя ми читали з їхньої твор
чості, не привертало до себе при
хильної уваги редакції.

Щодо названих читачами нових 
творів — ми урахуємо їхні поба
жання й в міру можливості їх за
довольнятимемо.

ЧИ ЦІКАВЛЯТЬ ТВ ОРИ, 

ДРУКОВАНІ 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО РОЗВИТОК 

СУЧАСНОЇ Л ІТЕРА ТУР И  

НА ЗАХОДІ?

Відповіді також усі схвальні—" 
і це зрозуміло. Можна (і це ціл
ком природно) негативно ставити
ся до різних модерністських нап- 
рямків у літературі й мистецтві, 
але треба, звичайно, знати про їх 
існування і уявляти собі їх суть. 
Один із читачів написав нам: 
не треба супровідних статей, не 
нав’язуйте читачеві своєї думки, 
нехай, мовляв, сам розбирається. 
Ми вважаємо таку постановку пи
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тання зовсім неправильною. Пояс
нювальні статті, які ми друкуємо, 
належать авторитетним знавцям, 
які не лише аналізують твір сам 
по собі, але й дають загальні ві
домості про автора, мистецький 
напрямок, до якого він належить, 
дають характеристику доби, за
гальної літературно-мистецької 
атмосфери в той чи інший істо
ричний період, «розшифровують» 
те, що може . бути незрозумілим 
читачеві. Як можна було б, на
приклад, обійтися без коментарів 
до «Улісса» Джеймса Джойса, 
твору надзвичайно складного, пов
ного символів і алегорій, — дру
кованого, до того ж, в уривках 
(через те, що обсяг його для 
«Всесвіту» завеликий)?

Очевидно, цілковиту рацію мав 
один з читачів, який писав, що 
супровідні статті (це стосується 
не лише таких творів, як «Улісс» 
Джойса, а й інших, до яких ми 
часом додаємо вступну статтю або 
післямову) корисні влсе тому, що 
є змога порівняти з думками фа
хівця свої власні.

Хоч ми і запровадили широкі 
огляди і читачі підтримали нас, це 
не означає, що в нас зовсім зник
нуть статті або рецензії на окремі 
книжки, — але тільки в тому ра
зі, якщо ці твори викликатимуть 
до себе широкий інтерес.

Цілком погоджуємося з одним 
із читачів, що слід вміщувати 
повідомлення (можливо, анотова
ні, як це робиться, наприклад, в 
«Новом мире») про вихід пере
кладних книжок на Україні, сис
тематичні огляди влсе випущеної 
нашими видавництвами переклад
ної літератури, а також книлсок 
критичного або нарисового харак
теру, присвячених _ зарубіжним 
країнам.

Аналіз листів доводить, що чи
тачів дуже цікавлять статті про 
кіно, театр, образотворче мистец
тво. Дехто навіть пропонує дру

кувати матеріали про зарубіжний 
спорт і навіть про сучасні моди. 
Деякі питання зарубіжного спорту 
привертають нашу увагу, але мо
ди — то вже виходить за межі 
наших можливостей, бо не відпові
дає характеру і напрямку «Всес
віту».

ЧИ ВАРТО Д РУКУВАТИ 
СТАТТІ З РОЗДІЛУ

«СПАДЩ ИНА ЛЮДСТВА»?

Цей розділ зустрів повне схва
лення читачів. Один із передплат
ників слушно вказує на потребу 
розповідати про менш відомі нам 
країни Сходу. «Всесвіт» вже кіль
ка разів звертався до історії куль
тур таких країн, як Єгипет або 
Ассіро-Вавілонія чи Індія, і ми й 
далі розповідатимемо про них.

Дуже слушно попросив читач, 
щоб до таких «просвітительських» 
статей додавали й коротку бібліо
графію — з тим, щоб бажаючі 
могли поглибити свої знання з 
тої чи іншої теми. Це зауваження 
ми обов’язково врахуємо.

ОЦІНКА РОЗДІЛУ 

«КУЛЬ ТУРН І ЗВ’ЯЗКИ».

На жаль — відповіді майже 
одностайно гостро критичні. Роз
діл важливий, а відомостей у ньо
му замало, вони неповні й не 
завлші відповідають назві розді
лу.

Редакції нічого іншого не зали

шається, як визнати слушність 
таких критичних зауважень. Ми 
вже не раз писали, як важко діс
тавати інформацію, скажімо, з ла
тиноамериканських країн. Проте 
й сама редакція, очевидно, не ви
користала всіх можливостей, щоб 
збагатити цей цікавий і потріб
ний розділ. З метою його поши
рення ми запросили до постійної 
участі в ньому відділ культури 
Українського Товариства дружби 
й культурних зв’язків з зарубіж
ними країнами, а також редакцію 
газети «Вісті з України» Това
риства культурного зв’язку з ук
раїнцями за кордоном. Сподіває
мося, що це дасть потрібні нас
лідки.

ЧИ ПОДОБАЮТЬСЯ 

«ВЕСЕЛІ СТОРІНКИ»?

Як видно, з відповідей, найбіль
ше подобаються карикатури. Ли
ше один з читачів слушно заува
жує, що слід уникати малюнків 
або прозових дрібничок з певним 
відтінком банальності, що іноді 
проскакували й на наші сторін
ки. Погодлсуємося, закид беремо 
до уваги.

Одному з передплатників не по
добаються історійки з життя ве- 
ких людей. А другому, навпаки, 
подобаються.

Які наші завдання надалі?
Удосконалювати «Всесвіт», ро

бити його ще більш цікавим і 
змістовним.

Ми глибоко вдячні тим товари
шам, які відповіли на анкету й 
дали змогу «відчути пульс» чи
тацької думки. Йросимо надсилати 
нам свої заувазкення й поза ан
кетами — будемо і відповідати, і 
враховувати ваші побажання.

Ол. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
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Журнал «Нойє дойче літе
ратур» («НДЛ») заснований у 
1953 р. заслуженими ветерана
ми німецької революційної літе
ратури В. Бределем і Ф. Вайс- 
копфом як орган Спілки німе
цьких письменників, і з перших 
же номерів став провідним літе
ратурним часописом Німецької 
Демократичної Республіки. 
П’ятнадцять років непохитно 
стоїть він на варті передової 
громадсько-літературної думки, 
послідовно відстоює в мистецтві 
принципи комуністичної партій
ності, народності, соціалістич
ного реалізму.

Нинішні керівники журналу 
— досвідчені літератори й жур
налісти: головний редактор
Вернер Нойберт, його заступник 
Гейнц Плавіус, члени редакцій
ної колегії Гельмут Гауптман, 
Геирік Кейш, Гельмут Прайс- 
лер, Ахім Рошер, Еллі Шмідт, 
Маріанна Шмідт, — успішно 
продовжують і розвивають тра

диції, які склались і міцно ут
вердились у журналі за порів
няно недовгий період його існу
вання. Редакція журналу в № 9 
писала: «Позиція літературного 
журналу в соціалістичній країні 
не може нині не визначатися 
вирішальними питаннями су
спільства і політичної влади... 
Політична реальність наших 
днів вимагає від нас передусім 
дійовості. Мається на увазі 
дійові сть письменника, який 
відверто заявляє, на чиєму боці 
він бореться».

У жовтні 1968 р. журнал від
значав і другу знаменну дату — 
сорокаліття з дня заснування 
Спілки пролетарсько-революцій
них письменників Німеччини. 
На цю подію «Нойє дойче літе
ратур» відгукнулася редакцій
ною статтею «Жива тради
ція» і передруком з журналу 
«Лінкскурве» за 1931 рік мало 
відомої розвідки Олександра 
Абуша «Народження пролетар

ської літератури», присвяченої 
підсумкам Міжнародної харків
ської конференції революційних 
письменників.

Журнал «Нойє дойче літера
тур» має своєрідне обличчя. Це 
не просто літературний часопис, 
це радше журнал науково-літе
ратурний, полемічно-теоретич
ний і водночас розрахований 
на широкого читача, якого він 
знайомить з літературним жит
тям насамперед НДР, а також 
інших країн світу. Головне 
його завдання — якнайповніше 
висвітлювати розвиток німець
кої літератури на сучасному 
етапі, відбивати боротьбу думок 
в літературному середовищі, 
розповідати про художні і тео
ретичні пошуки в різних галу
зях мистецтва.

Цим завданням зумовлена і 
специфіка добору публікацій. 
Журнал публікує тільки урив
ки з великих романів, драм, 
поем, з мемуарних та автобіо
графічних творів. Повністю дру
куються на сторінках журналу 
лише невеликі за обсягом тво
ри — оповідання, вірші, корот
кі художні репортажі, п’єси 
тощо. Зате жанрове розмаїття 
вміщуваного матеріалу коло
сальне і дає широке уявлення 
про ідейно-художні досягнення 
письменників НДР.

Переважна частина згадува
них публікацій супроводжуєть
ся теоретично-узагальнюючими 
працями, роздумами й мірку
ваннями письменників і крити
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ків, дискусіями за круглим сто
лом, серйозними літературо
знавчими дослідженнями тощо. 
Отже, читач дістає змогу знайо
митися з текстом того чи іншо
го твору і одночасно — з теоре^ 
тичними питаннями, які з цього 
твору виникають. У такий спо
сіб перед нами постає весь ком
плекс проблем, .що хвилюють 
літературну громадськість НДР.

Раз у раз журнал друкує 
перші варіанти тих чи інших 
творів, висуваючи їх на суд 
громадськості з тим, щоб автор 
урахував її думку в своїй по
дальшій роботі. Перед нами ши
роко розкриваються двері 
«творчої лабораторії» багатьох 
літераторів.

Теоретичні зусилля «Нойє 
дойче літератур» скеровані в 
трьох основних напрямках. По- 
перше, це утвердження нероз
ривного зв’язку між літерату
рою і конкретними соціально- 
політичними подіями в респуб
ліці. По-друге, здійснення Біт- 
терфельдських принципів у роз
витку культури НДР, тобто 
безпосередніх, повсякденних 
контактів мистецтва з життям. 
І нарешті, систематичне прин
ципове викриття буржуазної 
ідеології і буржуазної естети
ки, яке набирає першорядного 
значення і особливої гостроти 
в обстановці постійних ідеоло
гічних диверсій з боку реакцій
них кіл Федеративної Республі
ки Німеччини.

В редакційній статті «Велика 
тема» (№ 4) йдеться про ті 
ідейні якості, котрих мусять пра
гнути, постійно вдосконалюючи 
свою мистецьку майстерність, 
художники НДР. Вони викладе
ні у вигляді ряду програмних 
пунктів, а саме: «Суспільне
значення обраної теми і заду
му; художнє обгрунтування істо
ричної закономірності нашої 
справи — справи, здійснюваної 
під керівництвом партії робіт
ничого класу; відчуття' бурхли
вого подиху епохи, в творенні 
якої бере участь наша краї
на в братерській співдружності 
з Радянським Союзом, усіма 
соціалістичними державами і 
всіма прогресивними силами 
світу; реальне поетичне зобра

ження героя нашого часу і на
шого суспільства; художньо пе
реконливе відтворення соціа
лістичних змін у свідомості лю
дини, яка становить нашу най
вищу цінність».

З таких позицій написані і 
всі узагальнюючі теоретичні 
праці, присвячені окремим 
проблемам. Це доповідь Верне
ра Нойберта на засіданні в 
Рансдорфі в жовтні 1967 р. — 
«Образ нової людини: дійсність 
і вплив», уривок з есе «Музи 
і соціалістичний реалізм» Інги 
фон Вангенгейм під назвою 
«Подальші питання соціалістич
ного реалізму» (№ 1), статті 
Гейнца Плавіуса «Мистецтво і 
конституція» (№ • 6), Дітріха 
Зоммера «Резонанс і функція. 
Проблеми марксистської соціо
логії літератури» (№ 10), Вер
нера Нойберта «Література і 
причинний комплекс» (№ 6) та 
«Уточнення засновків», присвя
чена опублікованій нещодавно 
праці Альфреда Курелли 
«Власне і чуже; нове в питан
нях соціалістичного гуманізму» 
(Nq 10).

В своєму есе Інга фон Ван
генгейм розглядає соціалістич
ний реалізм як історично зумов
лений етап у розвитку світового 
мистецтва, багато уваги приді
ляє проблемам художньої май
стерності. Автор цікаво тлума
чить питання про взаємостосун
ки між культурою сучасності й 
минулого, про взаємозв’язки 
між дійсністю і мистецтвом, 
про широту і багатоманітність 
літератури соціалістичного реа
лізму, її необмежені ідейні й 
естетичні можливості.

Виходячи з досвіду літерату
ри НДР і гостро полемізуючи 
з концепцією героя в модер
ністському мистецтві, Вернер 
Нойберт розглядає засоби зо
браження нової людини соціа
лістичного суспільства в різних 
аспектах — герой і фабула тво
ру, герой і конфлікт, герой і 
поняття краси, герой і читач 
тощо.

«Наша нова людина вже дав
но не є фікцією, — пише 
В. Нойберт. — Вона є такою 
самою реальністю соціалістич
ного життя і повсякденності, як

і реальністю мистецтва та літе
ратури. В ній ніби втілюється 
гуманістичне начало всіх наших , 
діянь в минулому, сучасному й 
майбутньому».

«Нойє дойче літератур» си
стематично приділяє пильну 
увагу розвиткові різноманітних 
жанрів у німецькій літературі. 
Чимале місце посідає в номе
рах 1968 року докладна і три
вала розмова про сучасний ро
ман НДР. Журнал публікує 
уривки з багатьох творів, які 
виходять або найближчим ча
сом вийдуть з друку.

В № 5 ми зустрічаємо зна
йомих нам героїв — Роберта 
Лозе, Ріхарда, Томаса, Рідля, 
Лене Ноль і довідуємося про 
їх подальшу долю. Це персона
жі з другої частини трилогії 
Анни Зегерс — роману «До
вір’я», дія якого відбувається в 
1952— 1953 роках і який є 
продовженням роману «Рішен
ня» (1959). В журналі' вміщено 
уривок з роману Гассо Грабне- 
ра «Осередок», який розпові
дає про боротьбу . німецьких 
робітників-антифашистів проти 
гітлерівського режиму.

«НДЛ» знайомить нас з ро
манами Мартіна Фіртеля «Бир
ка і шомпол», Гюнтера Герліха 
«Мартін Вегенер». В цих тво
рах ідеться про життя Німеччи
ни в перші повоєнні роки, про 
напружені зусилля чесних нім
ців вивести свою країну з 
розрухи, ліквідувати наслідки 
війни і численні залишки зло
чинної гітлерівської системи.

Романи Гюнтера де Вруіна 
«Буриданів осел» і Ульріха 
Фелькеля «Каїн, і Авель» при
свячені сьогоденності Німецької 
Демократичної Республіки, а 
дія нового твору Вольфганга 
Шрейера «Шпигун» розгор
тається в Домініканській Рес
публіці. Автор переконливо ви
криває агресивну політику аме
риканського імперіалізму.

Одним з найцікавіших явищ 
сучасної літератури НДР є, на 
нашу думку, роман Вернера 
Гайдучека «Прощання з анге
лами», уривок з якого надру
ковано в № 8. Розповідаючи 
історію сім’ї Марула, представ
ники якої живуть в різних ні-
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мецькйх державах, автор тор
кається актуальних проблем су
часного міжнародного політич
ного становища.

Смілива постановка пекучих 
соціально-політичних і етичних 
проблем сучасності, глибоке 
зображення психологічних про
цесів, що відбуваються в ду
шах героїв, захоплюючий сю
жет, прозора, лаконічна мова — 
все це вже зумовило неабияку 
популярність роману Гайдуче- 
ка. Невипадково «Прощання з 
ангелами» вже екранізується 
кіностудією ДЕФА, а Німець
кий театр у Берліні працює над 
сценічним варіантом твору.

В «НДЛ» № 5 вміщено
запис грунтовної розмови про 
сучасний роман, в якій взяли 
участь Гейнц Плавіус, Герман 
Кант, Едуард Клейн, Вернер 
Нойберт, Ервін Прахт і Фріц 
Зельбман. Ідеться про новатор
ство творців сучасного роману, 
про його нові жанрові особли
вості, про висвітлення в ньому 
неантагоністичних суперечнос
тей, про роль оповідача в ро
мані, про нові засоби типізації 
та індивідуалізації характерів, 
нову оповідну структуру, взає
мовідношення художніх і доку
ментальних елементів тощо.

Широко представлене в то
рішніх номерах «Нойє дойче 
літератур» драматургічне життя 
НДР. В журналі подані в урив
ках нові драми, комедії, теле
візійні п’єси: «Лорбас» Хорста 
Заломона, «Баран, або Сільські 
люди» Фрідгольда Бауера, 
«Нюрнберзький процес» Роль
фа Шнайдера, «Пан Шмідт» 
Гюнтера Рюкера, «Час це щас
тя» Беніто Вогацького, «Ма- 
ріанна Шустер» Рольфа Мер
келя. В №  4 повністю опублі
ковано комедію Пауля Герберта 
Фрейера «Сімейна неділя».

Названі п’єси свідчать про 
широкий тематичний діапазон 
драматургії НДР. Твори Бауе
ра і Шнайдера розповідають 
про страшне фашистське мину
ле Німеччини, в п’єсі Рюкера 
йдеться про Рїельнський процес 
над комуністами в середині ми
нулого століття. Про оригіналь
не творче використання і розви
ток традицій німецького народ

ного театру свідчать вміщені 
в №  6 п’єси-казки Гюнтера Дай
ке «Рейнеке Лис» і Иоахіма 
Кнаута «Як король схотів до
бутися на Місяць».

Але головна увага драматур
гів республіки зосереджена на 
різних аспектах сучасного — 
громадського й особистого — 
життя будівників нової німець
кої держави.

В № 9 Зігфрід Геиель висту
пає з грунтовним оглядом ра- 
ціодраматургії, — жанру, який 
набув великої популярності в 
НДР.

«Нойє дойче літератур» — 
теоретик і активний пропаган
дист таких літературних жан
рів, як художній репортаж, 
художня автобіографія, фейле
тон, епіграма тощо.

Журнал регулярно вміщує 
художні репортажі письменни
ків, які беруть безпосередню 
участь у соціалістичному будів
ництві. Це, зокрема, «Прийом 
на Великому Кіррі» Фріца 
Мейера-Шарфенберга, «Змін
ний цикл на шахті» Отто Цейт- 
кё, «Сторінки блокнота бб» 
Генріха Гервіга, «Великий час 
майстрів» Карла Мундштока.

В зв’язку з двадцятиліттям 
НДР, яке відзначатиметься в 
жовтні 1969 року, редакція 
«Нойє дойче літератур» з 
№ 10 почала регулярно друку
вати під рубрикою «Міста З 
села» матеріали, що висвітлю
ють історію численних центрів 
республіки, відбудованих рука
ми трудящих. Під цією рубри
кою вже вміщені нариси 
«Берлін — етапи одного жит
тя» Вольфганга Иохо і «Берлін, 
Великий Гамбуржець» Гюнтера 
де Бруіна.

Про важливість для розвит
ку сучасної літератури такого 
жанру, як художня автобіогра
фія, пише в статті «Світ в ме
ні» В. Нойберт. Дуже цікаві 
зразки цього жанру теж пред
ставлені на сторінках журналу. 
Це — «Традиційна зустріч» 
Вольфганга Йохо, «Неспокійні 
роки» Едуарда Клаудіуса, «Ва
ріації на одну тему» Фріца 
Зельбмана.

«НДЛ» вмістив 1 матеріали 
жвавої дискусії навколо жанру

короткої прози. В дискусії 
взяли участь Віктор Ваймер, 
Манфред Вегхенкель, відомий 
майстер фейлетону Гейнц 
Кнобльох та інші. Йшлося про 
оперативний сатиричний жанр 
фейлетону, про епіграму та її 
нові можливості.

На сторінках журналу мо&- 
на зустріти цікаві роздуми про 
розважальну, детективну, нау
ково-фантастичну літературу 
тощо.

«Нойє дойче літератур» зна
йомить читачів і з досягнення
ми новелістики НДР, з новими 
творами поетів республіки.

В журналі за 1968 рік ми 
зустрічаємо твори різних пое
тичних жанрів, що належать 
митцям і старшого, і середньо
го, і молодшого покоління. Вірші 
і поеми Гуго Гупперта і Уве 
Бергера, Єви Штріттматтер і 
Манфреда Штройбеля, Міхаеля 
Франца і Ганнеса Вюрца, Ді- 
тера Муке і Гюнтера Кунерта, 
йоахіма Пріве і Фреда Райнке, 
Гельмута Прайслера і Герда Ег- 
герса, Гюнтера Вагнера і Крісти 
Альтен, Райнгарда Бернгофа, 
Герда Гейзе і Вольфганга Тіль- 
гнера свідчать про дуже широ
кий ідейно-тематичний діапазон 
і велику різноманітність сучас
ної лірики НДР, про її великі 
творчі досягнення.

Згадки про тяжке минуле, 
яке ніколи не повинно повто
ритись, тема боротьби за мир, 
події, що відбуваються в різних 
країнах світу, а з другого боку, 
життя співвітчизника, його 
участь у соціалістичному будів
ництві республіки — ось що 
хвилює поетів НДР і відби
вається в їх творчості. Натхнен
но оспівуючи творчу працю но
вої людини соціалістичного 
суспільства, поети НДР водно
час прагнуть якнайширше охо
пити різноманітні зв’язки цієї 
людини з дійсністю, і розкрити 
її безмежний внутрішній світ. 
Ліричний герой сучасної поезії 
НДР глибоко усвідомлює свою 
безпосередню відповідальність 
за долю людства, культури, ми
стецтва.

Хоча поети НДР не відмов
ляються і від традиційних вір
шованих форм, проте в новітній
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ліриці переважає вільний вірш, 
позбавлений рими і звичних 
класичних розмірів. Це вірш, в 
якому внутрішній ритм і мело
дика створюються за допомо
гою напруженого, в певний спо
сіб акцентованого перебігу 
думки, за допомогою своєрідної 
побудови абзаца і речення.

Здійснюючи рішення Біттер- 
фельдських конференцій про 
активне залучення до літератур
ного процесу обдарованої моло
ді з усіх верств суспільства, 
«Нойє дойче літератур» над
звичайно багато уваги приділяє 
літераторам-початківцям. Для 
публікації їхніх творів у кож
ному номері журналу відведе
но спеціальну рубрику «Нові 
імена». А №  3 журналу пов
ністю відданий в розпоряджен
ня молодих. Серед опублікова
них тут численних матеріалів 
привертають увагу талановиті

оповідання Ернста Бетхера 
«Зустріч», Едмунда Ауе «Доро
га до трьох берез», гуморески 
Хорста Рісселя «Мій син і я», 
Иохена Лаабса «Учень водія», 
вірші Фолькера Кеппа, Гільде- 
гард Ян-Райнке, Райнера Бона- 
ка, Ергарда Менерта та інших.

До ювілею М. Горького жур
нал вмістив спогади й статті 
Ганса Мархвіци «Горький, 
Спартак і наша республіка», 
Гюнтера Варма «Ленін і Горь
кий», Віллі Бределя «Зброя 
слова», О. Абуша «Максим 
Горький — піонер світової со
ціалістичної літератури».

Під рубрикою «Нові книги» 
журнал регулярно друкує ре
цензії на художні твори всіх 
жанрів, що виходять в НДР і 
ФРН, літературознавчі і тео
ретичні праці, підручники, ан
тології, хрестоматії, видання 
класиків, письменників XX сто

ліття, присвячені їм наукові 
розвідки тощо.

Редакція «НДЛ» часто 
вдається й до, так би мовити, 
тематично-жанрового рецензу
вання. Так, у квітневому номе
рі розглянуто ряд творів репор- 
тажного характеру, у серпнево
му — низка літературознавчих 
розвідок та літературно-критич
них праць, що належать перу 
відомих письменників і т. д.

З великим смаком оформле
ний, щедро ілюстрований фо
тографіями й гравюрами, в різ
ноколірних обкладинках, жур
нал «Нойє дойче літератур» 
давно ввійшов у повсякденне 
духовне життя українських лі
тературознавців, викладачів, 
студентів, читачів як надійний 
друг і соратник у боротьбі за 
утвердження прогресивної куль
тури нашої епохи.

Н. МДТУЗОВА
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