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Монгольській
Народній 

Республіці— 
'5 0  років

КРОКИ до сонця
Натхнені ідеями Велико

го Жовтня, монгольські тру
дящі перші у Центральній 
Азії піднялися на боротьбу 
за своє національне і со
ціальне визволення. Народ
на революція 1921 року ви
зволила країну від китай
ських мілітаристів, росій
ських білогвардійців, від 
гноблення й сваволі нойонів 
та церковних сановників.

У минулому відстала фе
одальна країна, де єдиною 
галуззю господарства було 
кочове скотарство, друга у 
світовій історії перейшла до 
будівництва нового суспіль
ства.

Величезними досягнення
ми у створенні економічної 
бази соціалізму, в розквіті 
творчих сил зустрічає Мон
гольська Народна Республі
ка свій славний ювілей.

У полум’ї революційної 
боротьби народу за свою 
свободу і незалежність ви
никла, набирала сил, ідейно 
й художньо гартувалася і 
нова монгольська літерату
ра, зокрема поезія. Життє
дайним грунтом для її роз
витку були кращі твори ста
рої національної літератури 
з її тисячолітніми традиція
ми, невичерпними скарбами 
самобутнього фольклору. 
На розвиток монгольського 

<*> письменства новітнього ча

су помітно вплинула твор
чість класиків російської і 
радянської літератури, по
ради велета пролетарської 
культури Максима Горько
го, твори прогресивних пись
менників Заходу.

Від традиційних юролів, 
магталїв і звеличального 
славослів’я, від суто націо
нальних жанрів, форм і 
орнаментальних художніх 
образів монгольські поети 
перейшли до лірики високо
го суспільно - політичного 
звучання. У своїх творах во
ни висвітлюють сьогоденне 
життя народу, його героїчні 
трудові звершення, розкри
вають духовний світ будів
ника соціалістичної Монго
лії.

Уже в тридцятих—соро
кових роках у країні з ’яв
ляються художні твори 
соціалістичного реалізму. 
Невдовзі соціалістичний ре
алізм стає провідним мето
дом літератури Монголії.

Сьогоденна монгольська 
поезія — це поезія самого 
життя в його нестримному 
розвитку. Вона гідно відби
ває великі історичні зміни, 
що виводять країну на шлях 
економічного й культурного 
прогресу.

Поезія — не тільки супут
ник монгольського трудівни
ка у його святах і перемо

гах, водночас вона й надій
ний товариш у боротьбі за 
торжество нових життєвих 
принципів, порадник в усіх 
важливих починаннях.

Об’єктом художнього ос
мислення стають теми, під
казані діалектикою розвит
ку нового суспільства. Зміст 
багатьох поезій засвідчує 
гарячу зацікавленість мит
ців слова усіма значними 
подіями навколишнього сві
ту, їх нестримне бажання 
бути у вирі життя, в гущі 
народу, не відставати од 
вимог епохи. Мабуть, цей 
взаємозв’язок, взаємопро
никнення мистецтва слова і 
життя є чи не найважливі
шою прикметою монголь
ської поезії нової доби.

Докорінно змінився внут
рішній світ ліричного героя 
монгольської поезії. Цей ге
рой збагатився духовно, 
стали глибшими й сильніши
ми його емоції, гострішим 
сприйняття одвічної краси 
рідного краю і тих нових 
явищ, що змінюють облич
чя древньої землі.

Такого ліричного героя не 
знала раніше монгольська 
поезія, його поява — свід
чення її ідейно-естетичного 
і художнього зростання.

Найбільш шанована в 
поезії сучасної Монголії



патріотична лірика. Вдаю
чись до різних художніх 
прийомів і засобів пейзаж
ного опису чи до філософ
ського осмислення фактів 
реальної дійсності, ведуть 
монгольські митці оповідь 
про свій волелюбний край.

Патріотична лірика у су
часній громадянській поезії 
братньої країни невідділь
на від зображення непоруш
ної дружби монгольського і 
радянського народів. Світло 
ленінських ідей осяяло мон
гольському аратству, як і 
трудящим усієї землі, шлях 
до національного та соці
ального визволення. Перший 
серед монгольських поетів 
на повний голос сказав.про 
цей важливий факт у світо
вій історії Д. Нацагдорж у 
поезії «Жовтень».

Братерська монголо-ра- 
дяиська дружба скріплена 
кров’ю, пролитою разом 
в аратській революції 
1921 р., у боях проти япон
ських імперіалістів на річці 
Халхин-гол та в часи другої 
світової війни. Ця дружба 
знайшла своє блискуче ху
дожнє втілення у поезіях 
Д. Сенге «Розповідь старо
го партизана», С. Дашден- 
дева «З легенд», Ч. Чиміда 
«Монумент на честь радян
ських воїнів», С. Удвал «Ве
лика дружба» та у творах 
багатьох інших авторів.

Не лише в роки воєнної 
небезпеки та тяжких випро
бувань, а й у мирні дні ра
дянський народ подає без
корисливу допомогу трудя
щим Монгольської Народ
ної Республіки.

Почуттям глибокої поша
ни і любов’ю до братнього 
народу Країни Рал дихають 
рядки поезій Д. Сенге, 
Ч. Чиміда, Д. Содномдоржа, 
Ц. Цеденжава, Б. Явуху- 
лана, М. Цедендоржа.

Безсмертні образи Леніна 
і Сухе-Батора надихають 
монгольських митців на 
створення поезій, гідних ве
ликої революційної доби. З 
ім’ям Леніна монгольські 
арати поєднують своє націо
нальне відродження і соці
альне визволення.

Монгольська громадян
ська поезія освоює соціаль

но важливі теми, пов’язані 
з боротьбою робітничих мас 
за перемогу справи Ілліча, 
за перебудову світу на но
вих суспільних засадах. 
Письменники соціалістичної 
Монголії підносять свій го
лос на захист ідей проле
тарської солідарності, гу
манізму і рівноправності 
всіх народів, проти агресив
ної політики верховодів ім
періалізму і неофашизму, 
які ладні кинути світ у прі
рву термоядерної війни.

Почесне місце в монголь
ській поезії посідає образ 
сучасника — людини нового 
світу. Це активний борець 
і трудар, що зводить корпу
си заводів і фабрик, розо
рює цілинні землі, стоїть за 
верстатом, обводнює Гобій- 
ську пустелю, вирощує хліб. 
Невтомною героїчною пра
цею він звеличує авторитет 
Вітчизни, зміцнює її еконо
міку, наближає щасливе 
майбуття.

Найпередовіша ідеологія, 
велична мета і палкі праг
нення об’єднали в лавах 
борців за соціалізм старих 
ветеранів МНРП і револю
ційну молодь — гідного 
продовжувача безсмертної 
справи Сухе-Батора. «В од
нім строю іду я з молоди
ми» — пише найстаріший 
співець Монголії Бабийн 
Ахтан. І в унісон йому лу
нають рядки з поезії «Мо
лодь» чи не наймолодшого 
поета Дендевійна Пуревдор- 
жа:

І звуть молодими тепер тільки тих. 
Хто прагне до перемоги.

(Переклад Івана Дяченка)

Монгольські письменники 
докладають багато зусиль, 
щоб якомога ширше озна
йомити своїх читачів з тво
рами багатонаціональної 
радянської літератури в пе
рекладах на рідну мову. 
Любовно й захоплено про
пагують вони також зразки 
творчості сучасних і дожов
тневих представників укра
їнської поезії. Особливо 
плідно на цій ниві працю
ють поети Д. Перле, Д. Сен
ге, Д. Гомбожав, Ц. Цеден-

жав, М. Цедендорж, П. Хор- 
ло, Б. Явухулан. Вони по
знайомили монгольських чи
тачів з окремими творами 
Тараса Шевченка, Івана 
Франка, Лесі Українки, 
Максима Рильського, Пав
ла Тичини, Платона Воронь
ка, Миколи Упеника, Дмит
ра Павличка.

Нерідко монгольські пое
ти звертаються до україн
ської тематики. Так, Даш- 
зевегійну Сенге належать 
теплі, проникливі вірші «Хо
дім» про подвижницьку ро
боту в МНР лікарки з-над 
Дніпра, про її чуйне, дбай
ливе ставлення до монголь
ських дітей. Колишній її па- 
цієнт-школяр уже став до
рослим і завітав до нашої 
країни, щоб скласти щиро
серду подяку жінці у біло
му халаті, яка врятувала 
йому життя.

1 от я стою і милуюсь Дніпром 
Вдивляюсь у київське небо.
Тепер я ше більше її полюбив.
Ту жінку, що рідною стала.
Я згадую очі блакитні її,
Блакитні, як небо Вкраїни.
Я — тут, на землі, де родилась 

вона, —
Я мушу зустрітися з нею!
З букетом живих, не зів’ялих 

, троянд
Неначе до матері, лину.

(Переклад Миколи Упеника)

Зворушливий поетичний 
твір про древній і завжди 
юний Київ, про дружбу на- 
родів-братів написав Сен- 
гійн Ердене під час перебу
вання у нас на Кобзаревих 
урочистостях. Радісне хви
лювання проймає митця, що 
«із степів далеких, з гір
ських відрогів» приїхав 
уклонитися землі Тараса.

Обійми — це любові вияв.
Я гість... Лунає дзвінко спів.
Мене обняв промінням Київ.
Я крок до сонця підступив.

«Крок до сонця». (Переклад 
Андрія М’ястківського)

Сучасна монгольська пое
зія, наснажена ленінськими 
ідеалами, відбиває життя 
монгольського народу, яке 
можна назвати кроками до 
сонця.

Іван ДЯЧЕНКО



ДАШДОРЖИЙН Н А Ц А Г Д О Р Ж

ЖОВТЕНЬ

Сімнадцятий рік наступив. Революція слово мовить.
В промінні Жовтневого сонця засяяли серп і молот.

Заклично за дальнім Уралом піднявся червоний прапор, 
Звитяжна радянська влада убогим понесла правду.

Освітлена Леніна вченням, революція червонокрила 
Східну Європу й Північну Азію перетворила.

Скинула ярма царату й вигнала керенських зграї,
Звільнила простору країну — розбила тюремні грати.

Жовтень розбуджує людство з тисячолітньої сплячки. 
Змиває з обличчя світу чорні й криваві плями.
На вулицях, площах планети демонстрації заклекотали 
Відозви пролетаріату з'явилися понад літами.
Друг народився вірний всіх колоніальних народів,
Він їх покликав до битви за волю — на подвиг.

Хвилі високі знялися — їх ніхто
вже назад

не поверне —
Очистять вони планету від капіталістичної скверни.

Жовтню, покликаний ти на землі новий лад утверждати, 
Знищувать плюскле віджиле, ганебне, підле, податне.

Жовтню, покликаний ти охопити п'ять континентів — 
Вирвати люд робітничий з неволі весь доконечно.
Жовтню, покликаний ти охопити всесвіту кола —
Сонце Жовтневе, революції сонце, не погасай ніколи!

Переклав Дмитро ПАВЛИЧКО

НАДО М

Щорічно у теплому липні 
Погожої ясної днини 
Буяють ліси й пасовиська 
І повниться радістю серце...
В зеленій западині Толи 
На схилах стрімких Богдо-ула 
Збираються люди врочисто 
На свято веселе своє.

Як беркути сильні й безстрашні, 
Зтялися борці в поєдинку...
В танок попливли ген на луках 
І юнь запальна, і старі.
Навколо барвистих наметів 
Юрмиться й співає малеча. 
До скачок стоять вже готові 
Гарячі баскі скакуни.



Діставшись з далеких кочівель, 
Родини табунників стежать,
Як лучники спритні стріляють,
Як мчать ескадрони повз них. 
Навкруг прапори пломеніють, 
Мелодії линуть чарівні;
І сяють обличчя аратів,
Гордих за батьківський край.

ДАМДІНЦОПЙН С О Д Н О М Д О Р Ж

Надвечір стинаються в небі 
Вогнів осяйних шаблюки.
Скотар п'є кумис прохолодний 
І друзів в обійми прийма.
А на велелюднім майдані,
Де танці веселі та ігри,
Лунають пісні про вітчизну,
Про вільне й щасливе життя.

Переклав Іван ДЯЧЕНКО

ДРУЖБА
Слово «дружба» може нам явити 
Сотні значень — не збагнеш всього... 
Віршів можна тисячу створити,
Порівнянь нечуваних відкрити,
Не розкривши значення його!
Дружба — це ідея сонцеясна,
Що її не зміриш глибини.
Зерна дружби сіючи прекрасні,
Урожай плекаєм літом красним,
Хліб даєм народу восени.

Думаю над цим великим словом,
І не в силі я його збагнуть.
То воно є тихим, то громовим,
То — як ніжність, то на бій готовим..,
В чім його основа? В чому суть?
Думкою окрилений раптово,
Пильно я вдивляюсь в далечінь 
І кажу собі: «Збагнув це слово!
Дружба — мармур, дружба — сталі дзвін».

Потім бачу молот (і недарма!).
Ось вогонь вже бачиться мені:
Враз — удар!..

І розколовся мармур,
Ну, а сталь — розплавилась в огні...

Ні, не сталь, не мармур...
В нім, розквітлім —
Пал сердець і промені надій:
Осяває ж дружба добрим світлом 
Діяння всі наші й кращі з мрій.

Знов думки... Ну, як збагнути слово?
Знов очей ночами не зімкнуть...

Постривай! Знайшов! Вогонь — основа, 
Сонце — дружби полум'яна суть!
Очі сплющив — і вогонь згасає.
Глянув — хмаровище нависа.
Повінь — і вогонь вже відступає,
Хмари — й сонце тьмариться, згаса...
Не вогонь, не сонце...
Що ж таїться?
В цьому слові?
Чистота думок!
«Братству» час із «дружбою» зрідниться! 
І ночами — знов мені не спиться,
Знов думки й шукання що не крок.
Є ж таки для дружби рівнозначність!
Ось пахуча квітка... Джерело 
Чисте, як небес ранкова зрячість...
Квітка ж в’яне, як спаде тепло;
Висихає джерело у спеку; .
Тільки дружбі нашій — меж нема! 
Рівноцінність смислова — далеко,
Я, мабуть, шукав ЇЇ дарма.
Не мислитель я і не новатор.
Дружба — все глибинніше щомить.
В дружбу нашу вірив Сухе-Батор.
Чим це слово можна замінить?
Тепло ж як, по-дружньому всміхався 
Ленін Сухе-Батору в Кремлі!..
Ні, нічим — і я дарма старався!—
Дружби

не заміниш
на землі!

Переклав Олекса НОВИЦЬКИИ

ДОНДОПЙН ЦЕ В Е ГМ і Д

НА МОГИЛІ
(Уривок з поеми)

На могилі героя не в дні параду І слова ці од серця ішли і знову,
Я сказав: «Поки нам по житті іти, , Як тоді, гріло душу мені тепло.
Всенародне братство і нашу владу А дідусь, який слухав мою промову,
Будем зміцнювать і берегти». # Відповів, знов сідаючи у сідло:



— Гордо й гідно життя він прожив,
мій сину,

Воїн цей, що загинув у боротьбі,
Що продовжив загином життя Батьківщини. 
Славна доля у нього, скажу я тобі.
Не боявся шабель він і куль довіку,
І за волю народну згорів у вогні,
В серці мужність він мав і мудрість велику, 
І мав дух, загартований у борні.
Бився з ворогом він у бою до знемоги, 
Відступати не вмів — мужнім це не дано. 
Знав одну лиш боєць — уперед — дорогу, 
І по ній він проніс перемог знамено...
Ми на коней разом з дідусем сідали,
Вітер знову нас кликав у путь,

Ген туди, де далекі лежать перевали,
І горби у тумані пливуть.

Раптом шум я почув просто над головою 
І побачив орла, що шугав над людьми 
Серед синього простору і супокою, 
Розтинаючи небо тугими крильми,
Серце в грудях закидалось од хвилювання, 
Вище й вище злетіть захотілось мені 
Над країною милою в пору1 світання,
Та й полинуть над морем трави вдалині.
Ми скакали на конях і не говорили,
І думки обганяли прудких рисаків.
А далеко позаду мрів пагорб могили 
І поволі зникав у серці степів.

Переклав Володимир ЗАБАШТАПСЬКИИ

БАБИЙН A XT АН

КАНАЛ
Тут, наче з каміння — каміння росло, 
Й на місці, де вчора ще — вбого і голо,
Родилося місто, й усе ожило--
І вулиці-стріли, й будівлі довкола.
Щоб місто буяло в садах, наче мак, 
Худобою повнився степ неозорий, 
Піднявся наш Баянульгійський аймак — 
Вся молодь, і зрушено води і гори!
Садили здавен у містах дерева,
І все то на пні безнадійно всихало,
Хоч Кобдо — ріка повновода, жива 
Текла віддалік,— та було цього мало.
Взяли ми до рук і лопату й кирку, 
і врізалась в грунт глибочезна канава,
І місто почуло, мов пісню лунку, 
Могутнє вітання Нового Каналу.
А Кобдо, жаліючи води свої,
Змією звивалась і хижо, й підступно, 
Та руки невтомні й серця молоді 
Корили, долали її невідступно.

ДАЛАНТАЙН ТАР В А

І зринули в річку всі струмені з гір,
Хоч довго впиралися скелі і кручі,
То велет-природа й народ-богатир 
Зійшлись у двобої жаркім і рішучім.
І піняві хвилі між гордих споруд,--
їм легко й морський корабель розтрощити!— 
Немов від облави скажений верблюд, 
Стрибали, і от уже греблю пробито.
У гарті робочому, наче в бою,
Сини і дочки молодого Алтаю 
Каміння котили й всю силу свою 
Поклали, скоряючи лють водограю.
І вже, мов приборканий вершником кінь, 
Учора .ще дикий,— скорилась стихія, 
Притишились хвилі, й де оком не кинь —
В обіймах бетонних — здійснена мрія.
Виповнює вільгістю Кобдо навкруг 
І трепетне листя, й розбуджені квіти,
І зріє врожай, і горить на вітру 
Звитяжний наш стяг на очах всього світу!

Переклав Ігор МУРАТОВ

ДРУГ МІЙ МУЛЯР
«Добридень, друже!»— 
Як прийшов,
Я муляру сказав,
І щоб подати руку, я 
Навшпиньки навіть став.

З'явивсь опівдні, а його 
Руки не досягнеш.
Задерти голову прийшлось: 
Ну, де ж ти там? Ну, де ж?



Прийшов увечері, дивлюсь,
І вже дивуюсь сам:
На верхнім поверсі мій друг, 
Уже майструє там.
Він птахом видався мені,
Він був у сонячнім вогні:
Він вибіг не по сходах, ні, 
Де неба синь ясна,

Він сам себе туди підніс —
Хіба ж не дивинаї
Мабуть, в серпанку голубім 
Земний він бачив світ,
Мабуть, що зблизька бачить він 
І синій небозвід;
А може, й ні — бо всім єством 
Живе він творчістю й трудомі

БЯМБИН РІ НЧЕН

ХТО КРАДЕ РАДІСТЬ У ЛЮДЕЙ...
Хто у людини взяв життя убивством — 
Життям заплатить за своє злочинство.
А хто в людини відбирає віру —
Той більше заслужив, ніж «вищу міру»!
Я людям покажу — не треба й світла — 
Яка душа його нікчемна й підла!

Та й на злодюгу є ж таки управа,
Бо на свободу він не має права!
Хто зазіха на чистоту душевну,
Хто краде радість у людей щоденно —
Той чужаком живе між вами, люди, 
Товаришем він нам не може бути!

Переклав Олекса НОВИЦЬКИИ

СЕНГІЙН Е Р Д Е Н Е

ОЧІ КОХАНОЇ
Очі у неї— криниці,
Подиву повні вони.
Тільки погляну в зіниці — 
Винним стаю без вини...
Що на них схоже — не знаю. 
Може, ранкова роса?
Вірність і ніжність безкраю 
Вкутує їхня краса.

ВОГОНЬ
Думка в душі на весіллі,
Свято у думки сьогодні.
Навіть тривоги доспілі 
Радості вбити не годні.
Вогнище також палає,
Вогнище гасять водою-

Скільки їх бачив: привітних, 
Гордих, і добрих, і злих... 
Тільки немає на світі 
Схожих на них, дорогих.
Тихі, мрійливі, єдині,
Краще б мені вас не знать! 
В душу мою щохвилини 
Очі кохані зорять...

ДУШІ
Думку ж — і біль не вбиває, 
І не беруть супокої.
Горда, людська, непокірна 
Жару насипала в душу. 
Навіть на холоді лютім 
Вічно палати я мушу...

Переклала Ганна ЧУБАЧ

МІШИГІЙН Ц Е Д Е Н Д О Р Ж

СКАРГА ЗАКОХАНОЇ
На припоні, стукнув кінь

копитом,
Забагріло небо над горою... 
Зустрічаю ранок я журою: 
О, яка коротка нічка літом!..

Будь на те дівоча воля
й сила —

Я б коротку нічку доточила: 
Прив'язала б сонце

за барханом 
Та й намилувалася

з коханим.
Переклав Олександр ПАРХОМЕНКО 00



НЯМБУГІЙН Н Я М Д О Р Ж

КВІТКА
Уздрів метелик квітку на вікні,
У квітку закохався, наче в сні*
О, як затято, відчайдушно, зло,
О, як безсило б'ється він в те скло!

Чи ж то не я, чатуючи в саду, 
Чекаю на єдину, на біду.
І ніч не йде, і б'ють думки в те

1 скло,
За котрим раз кохання розцвіло.

Переклала Світлана ПОВЕН КО

БЕГЗІЙН Я В У Х У Л А Н

ЦЕ Я
— Це я...
Пізнала?— знову я —
Недоля нас не розлучила —
Я знов прийшов до тебе, мила, 
До тебе, подруго моя.
Коли я залишав свій дім, 
Боялась ти — кохання щезне,
Бо світ великий.
Величезний.
І ми загубимося в нім.
Ну що ж — велика ця земля 
З улоговинами й хребтами;
Але не падав поміж нами 
Туман, що душі розділя. 
Кохання, сущі у підсонні,
Всі — наче на одній долоні.

Я здалеку прийшов до свого
краю —

Переді мною знов його краса,
Переді мною — простори безкраї, 
Духмяні, мов коханої коса.
Я перейшов поріг, а навстріч — мила, 
Та, що мене коханим своїм зве 
...І коси її ніжно духмяніли,
Неначе степу дихання живе.

Переклав Віталій КОРОТИЧ



▲ЛЬВА Б Е С С І

Малюнки А. Ж у к о в с ь к о г о

X•<
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СЦЕНА Ю________
(Липень 1952 —  березень 1953)

На Вендин подив, Бак Вішневскі повіз її 
вечеряти в непримітний ресторанчик на 
Ольвера-стріт.

— Сподіваюся, ви любите мексіканські 
страви, як і я, — сказав він.

— Страшенно люблю, — відказала Вен
да, що ніколи в житті їх не куштувала.

Цей чоловік чимось нагадував їй Філа 
Бамбергера. Хоч як воно смішно, подумала 
Венда, але це факт. Та, зрештою, чи так 
уже й смішно? Він був такий самий стри
маний, сором'язливий, лагідний. Везучи її 
містом у своєму «каділлаку», він признав
ся, що ледве наважився зателефонувати їй.

— Я ж бо ніколи ще такого не робив.
— Не дзвонили по телефону жінці?
— Кінозірці.
— Кінозірка теж усього тільки жінка,— 

сказала Венда, а сама подумала: «Цей чо
ловік— цілковита протилежність тому, яким, 
на думку кожного, має бути знаменитий 
футболіст».

Що він був дужий — це безперечно. У 
своєму трохи старомодному двобортному 
костюмі він здавався струнким, але згодом, 
коли вони пішли купатися на його дачі в 
Малібу, виявилося, що під зовнішньою 
стрункістю ховається бездоганно збудована 
з м'язів машина, з граціозними рухами.

Венда погодилася на цю зустріч під впли
вом миттєвої примхи; насправді ж Бак її 
зовсім не цікавив. Ну звісно, він вважався 
знаменитистю, але що з того? Йому браку
вало отієї професійної чарівливості та не
вимушеності в поводженні, що їх вона 
звикла бачити в акторів і кіноділків.

Мексіканська кухня видалася Венді жах
ливою, але вона мовчала й героїчно їла 
щедро наперчені страви.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № ь, 1У71 р.



Коли вона кинула на Вішневскі отой свій 
особливий погляд, що його всі режисери на
зивали закличним, він знову зашарівся. 
Венда засміялась і сказала:

— Знаєте, Баку, я ніколи ще не бачила, 
щоб мужчина отак червонів.

— Нічого не можу з собою вдіяти.
— Але ж ви знаменитість, — мовила во

на й почервоніла сама. — Я вас перевірила.
— Себто як?
— Сама я в футболі нічого не тямлю, 

отож попросила довідковий відділ студії 
підібрати для мене деякі матеріали. Ну, ви 
знаєте... То вони прислали мені цілу паку 
газетних та журнальних вирізок. Ви чули, 
що хтось навіть написав про вас книжку?

— Еге...
— А що ви робите тепер?
— Та діла в мене небагато, — відказав 

він. — Я, б-бачите, зібрав трохи грошей... — 
(«Він теж заїкається, — подумала Венда.— 
Як хороше!») — Тепер маю ресторан у 
Нью-Йорку, зробив кілька непоганих капіта
ловкладень, а ще допомагаю сирітським 
притулкам, бо я й сам сирота.

— О, то ви сирота!
— Я родом з Детройта, — сказав Бак.— 

Мої батьки загинули в автомобільній ката
строфі... Що таке? Чому ви плачете?.. — Він 
стурбовано наморщив лоба і, потягнувшись 
через стіл, узяв її за руку.

— Я теж сирота, — мовила Венда, при
кладаючи до очей серветку.

— Я знаю, — сказав Бак. — Також читав 
про вас. — Він озирнувся навколо й запро
понував: — Ходімо звідси.

Вони сіли в машину, виїхали на прибереж
не шосе й помчали на північ.

— Хочете, я покажу вам свою дачу? — 
спитав Бак.

— А де це?
— Біля Малібу.
— Дуже хочу.
То був звичайний собі приморський ко

тедж, хіба що багатший за інші й умебльо
ваний в датському модерному стилі. Скрізь 
висіли оправлені фотографії, сотні фотогра
фій: здебільшого футбольні епізоди, проте 
на двох Бак був знятий перед входом до 
розкішного ресторану «Бакова господа», а 
ще на одній — з самим президентом Руз
вельтом. У засклених шафах було безліч 
футбольних трофеїв, що виглядали наче 
золоті (хоч Венда знала, що це не так), та 
пам'ятних вимпелів.

Бак розпалив вогонь у каміні й притрусив 
його якимось порошком, так що полум'я 
спалахувало жовтим, зеленим, навіть синім, 
і Венда милувалася тим видовищем. Бак 
налив їй віскі з содовою, і вона сиділа на 
краєчку надто м'якого крісла й дивилася на 
нього. •

— Розкажіть мені все про себе, — мови
ла вона.

Бак засміявся.

— За один вечір?.. — Тоді помовчав.— 
А втім, чому б і ні? Зрештою, не так уже й 
багато розказувати. Грав у футбол — і в 
сирітському притулку, і в школі, і в ко
леджі. Мав стипендію як спортсмен, потім 
мене взяли у «Вашінгтон Редскінз», потім... 
так... потім грав ще в двох професійних 
командах і... оце й усе. — Він сором'язли
во усміхнувся.

— Ви були колись одружені? — спитала
Венда. ' *

— Ні.
— А от я раз була, — сказала вона. — 

Але нічого з того не вийшло.
— Співчуваю вам.
— Не співчувайте. Таке трапляється.
— Я теж одного разу мало не одружив

ся, але та дівчина сказала, що не піде за 
футболіста.

— Яка дурниця! — мовила Венда. — Ад
же коли ви познайомилися, вона знала, що 
ви футболіст?

— Авжеж, — відказав Бак. — Але по
тім...

— То вам пощастило, — сказала Вен
д а .— А от я таки даремно вийшла заміж. 
Мені було тільки шістнадцять років, ще мо
локо на губах не обсохло.

Вони надовго замовкли. «Він дуже милий 
і симпатичний», — думала Венда, але не 
знала, про що розмовляти далі.

Тоді Бак сам спробував завести розмову.
— А ви цікавитесь футболом?
Венді просилося на язик «ні», але вона 

несміливо мовила:
— Могла б зацікавитись.
Бакові цього було досить, щоб побороти 

свою ніяковість. Венда дуже сподобалась 
йому. Хоч вона й була кінозірка, проте по
водилася просто, невимушено, анітрохи не 
хизувалась і навіть не зловживала косме
тикою. Одне слово, була достоту така дів
чина, яку він з превеликою радістю привів 
би додому й познайомив з матір'ю — ко
ли б мав матір.

Усе це трохи додало йому сміливості, і 
він заходився пояснювати Венді футбольні 
правила, сказавши, що візьме її на матч, 
звісно, якщо вона схоче («Аякже, дуже», — 
мовила Венда), і тоді вона побачить сама, 
що це не просто юрба лобурів, які, зби
ваючи один одного з ніг, ганяють по полю 
м'яча. Це, мовляв, гра цілком наукова, ку
ди серйозніша за бейсбол, хоч би як запе
речували це самі бейсболісти чи бейсбольні 
вболівальники.

— Як ви цікаво розповідаєте, — мовила 
Венда — вона сиділа із склянкою в ру
ках, — але одразу ж докорила собі за 
нещирість. їй зовсім не цікаво було його 
слухати, більше того — просто нудно. «Ну 
навіщо ти прикидаєшся? — запитала вона 
себе. — Адже він такий милий і добрий». 
І тут-таки збагнула: саме тому, що він та
кий милий і добрий, вона вдає, ніби і її 
цікавить те, що цікавить його.



— А ви любите кіно? — спитала вона в 
свою чергу.

— О, дуже, — відказав Бак. — Ще змал
ку. Мені подобаються всі фільми, хоч які 
вони є. Правду кажучи, — засміявся він,— 
я навіть не розрізняю, хороший фільм чи 
поганий.

— Більшість людей цього не розріз
няє, — зауважила Венда.

Вони знову замовкли. Тоді вона раптом 
підвелась і сказала:

— Ну що ж, дякую за приємний вечір.
Бак підхопився з місця й повіз ї? додо

му. Всю дорогу вони мовчали. Тільки вже 
біля будинку, провівши Венду до самих 
дверей, Бак промовив:

— Сподіваюся, коли-небудь ми ще по
їдемо десь удвох.

— Авжеж, — відказала Венда. — По
дзвоніть мені, у мене тепер якраз перерва 
між фільмами. — І сама собі здивувалася, 
що так заохочує його. А втім, її зворушило, 
що Бак навіть не спробував обняти чи по
цілувати її, як це робили багато чоловіків 
при першій же зустрічі. Отож, зачиняючи 
двері, вона наморщила носика й мило 
всміхнулася до нього.

Енн Петч дожидала нагорі. Мляво по
сміхнувшись, вона запитала:

— Ну як?
— Він дуже симпатичний.
— А я нічого й не казала.
— Ви назвали його дубуватим полячись- 

ком. А він зовсім не дурний.
— Про що ж ви розмовляли? Про фут

бол?
— Авжеж. І про кіно.
— Схоже на те, що з вас чудова пара,— 

сказала Енн, підводячись. — Ну, я йду 
спати.

Такої самої думки була й Агата Мерфі; в 
усякому разі, другого дня в своєму черго
вому огляді вона написала:

«Бака Вішневскі («Залізну людину»), 
одного з ідолів на американському 
футбольному Олімпі, бачили вчора 
ввечері з новою кінозіркою Вендою 
Олівер. За інформацією одного з моїх 
агентів, вони вирушили в автомобільну 
прогулянку при місячному світлі, і хоч 
ніяких даних про кінцеву мету їхньої 
подорожі дістати не пощастило, всім 
відомо, що Бак має затишну дачу 
поблизу Малібу. Кажуть, з них може 
вийти добра пара. Бак, справжнє ім'я 
якого Габріель (тезко відомого свято
го!), ще не був одружений. Ніхто не 
знає чому, бо з вигляду він цілком го
жий, та й гроші має. Але, як то кажуть 
у футболі, великому страшніше пада
ти...»

Певна річ, за два дні Бак подзвонив знову 
й спитав Венду, чи не хоче вона поїхати 
прогулятися. їй не дуже хотілось, але голос 
його, звичайно мужній і впевнений, звучав 
при цьому так жалісно, що вона просто, без 
будь-яких жіночих відмовок, погодилась:

— А чого ж, можна...

— Отак воно й почалося, — сказала Вен
да докторові Рубенстайну десь років через 
п'ять по тому. — Гедда, Луелла і Шейла — 
всі вони за кілька днів підхопили цю новину 
й почали вигадувати всяке, чого насправді 
ніколи не було. «Роман Попелюшки», — пи
сали вони. — «Доля звела двох сиріт», «Па
ра на всю Америку», — і ще хтозна-що. 
Саме через них те, що й не пахло романом, 
обернулося на роман.

— Ви цього певні?
— Що ви маєте на увазі?
— Того дня ви зазнали з Баком пригоди, 

що зачепила ваші почуття. Ви ж не стане
те цього заперечувати?

— Мабуть, ні, — відказала Венда й го
стро подивилася на доктора. — О, ми сьо
годні вельми проникливі, правда?

Він нічого не відповів, і вона провадила 
далі:

— Справді, цей чоловік, на мою думку, 
збудив мій материнський інстинкт, якщо та
кий у мене є. Він нагадував мені Філа Бам- 
бергера, а водночас і всіх тих чоловіків, 
що кривдили мене в минулому, — бо він 
був зовсім інший. Спокійний, витриманий. І 
дуже делікатний.

Доктор кивнув головою.
— Адже у вас було багато спільного. Чо

му ж нічого з цього не вийшло, як по-ва
шому?

— Та тому, що у нас не було багато 
спільного. — Венда зітхнула. — Це тривало 
цілком досить, щоб мати дитину... але ди
тини не було. Був тільки викидень, і це все, 
що я коли мала.



— Я трохи не так висловився. 3 одного 
погляду ви мали багато спільного, а з ін
ших — ні.

— Чому ж ви не сказали так одразу?
— Я хотів, щоб ви подумали про те, що 

ви мали спільного, — сирітська доля в ди
тинстві, самотність. Ви знаєте...

— Він навіть теж заїкався, — мовила Вен
да і раптом швидко заговорила: — Але 
скажіть мені, як міг такий уславлений герой, 
що мав нечувану популярність, на якого 
просто-таки молилася футбольна публіка,— 
та й досі молиться, — як він міг бути соро
м'язливим і самотнім?

— Тут немає ніякої суперечності.
— Хіба?
— Спробуйте самі відповісти на своє за

питання, — сказав доктор, — і ви глибше 
усвідомите власні проблеми.

Венда якусь хвилю подумала, тоді ска
зала:

— Ну, я гадаю... — і замовкла. Потім за
говорила знову: — Знаєте, ми жили наче в 
акваріумі. Те саме було й з Люком, і з Кел- 
віном. Але Бакові це нібито не так дошку
ляло, як їм. Він, як мені здавалось, просто 
ховався в якусь шкаралупу й прибирав кис
лого виразу. Я намагалася розважити його 
балачками, але марно. Я знала, що він лю
бить мене, але знала й те, що він не щас
ливий зі мною, та й сама я не була щас
лива.

Коли ми прилетіли в Мехіко-Сіті, де мали 
провести медовий місяць, в аеропорту нас 
зустрічало не менш як тисячі зо три лю
дей— від хлопчаків аж до схибнутих стари
ганів, що вимахували футбольними прапо
рами. По всьому місту, куди б ми не по
ткнулися, навіть босоногі дітлахи, як вид
но, знали, хто такий Бак. Вони гукали нам 
навздогін: «Е1 Hombre de Hierro — mira!
т іга !»  По-іспанському це означає: «Дивіть
ся, дивіться! Залізна людина!»

В усіх газетах були великі заголовки: «За
лізна людина одружилася з В. О-О-О!», 
«Бак заволодів Богинею Кохання», — всякі 
отакі дурниці. «Богиня Кохання» — це про 
мене. Колись так називали Ріту Хейворт, 
але вона на це таки заслуговувала.

— Себто як?
— Вона справді розкішна, — відказала 

Венда. — Хіба ви не згодні?
Рубенстайн нічого не відповів, і Венда за

сміялася:
— Я тоді утнула кілька кумедних штук. 

Коли репортери запитували, про що ми з 
Баком розмовляємо, я казала, що він нав
чає мене футбольних правил: усяких там 
пасів, офсайдів, штрафних... Смішно, як по- 
вашому?

Рубенстайн знову щось занотував, і вона 
з цікавістю спитала:

— Це таке важливе?
— Прошу вас, далі.

— А куди далі? Далі нікуди. Приїхали... 
Я тоді мала перерву між фільмами. Ми 
повернулися до Малібу, але й там навіть на 
пляж не могли вийти, щоб не наразитися 
на фоторепортерів. Одного разу ми грали 
на березі в м'яч, а тоді Бак жартома по
валив мене на пісок. Він і гадки не мав, що 
поблизу може бути фоторепортер, бо десь 
перед тим найняв приватного полісмена, 
щоб він не підпускав сторонніх до нашої 
ділянки пляжу; до того < ж, мовляв, треба 
буде охороняти дачу й згодом, коли він пе
реїде до мене в Беверлі-Хіллз... Так от, Бак, 
напевне, побив би того репортера, коли б 
його не стримав поліцай. От тоді ми й по
вернулися до міста. Але там коло нашого 
будинку весь час стовбичили юрби цікавих, 
і ми поїхали в Нью-Йорк, а звідти вируши
ли в подорож до Парижа. Та скрізь було 
те саме...

Венда думала: «Я мала б почувати себе 
щасливою — адже я ще ні разу в житті не 
була в Європі, а Париж, як кажуть, це мрія 
кожного, справжній рай. Я навіть десь чула 
таке: «Всі доброчесні американці по смерті 
потрапляють у Париж».

У Парижі, звісно, було цікаво — та й 
менше людей впізнавало їх на вулицях, а 
це теж неабищо. Але все, що вони ба
чили разом, кожного вечора кінчалося в 
номері готелю поблизу площі Етуаль.

Бак бував у Парижі раніше, отож він за
здалегідь розпланував усі їхні маршрути по 
місту. Він повів Венду на Ейфелеву вежу, 
в музей Клюні, де вони розглядали пояси 
цнотливості, і Венді аж уста розтулилися з 
подиву.

— Невже це правда? — спитала вона.
Бак засміявся й відказав:
— Авжеж. Колись чоловіки отак замика

ли своїх жінок.
— Ну, я б щось та придумала, — мовила 

Венда.
— Та, мабуть, і тоді жінки щось приду

мували, — відказав Бак.
Відвідавши Нотр-Дам — собор Паризької 

богоматері, — вони згадали славнозвісного 
Лона Чені, що грав колись за клуб «Нотр- 
Дам».

— «Нотр-Дам» і тепер має класну фут
больну команду, — зауважив Бак.

— А свого горбаня він має? — спитала 
Венда, і обоє засміялися.

Потім вони були в каплиці Сент-Шапель і 
милувалися частиною середньовічного ко
льорового вітражу, що збереглась у висо
кому стрілчастому вікні до наших днів. А в 
музеї Родена Венда «мало в штанцг не на
пустила зо сміху» (так вона сама сказала 
Бакові) перед невеличкою статуєю якогось 
дивака на ім'я Бальзак (Бак сказав, що то 
письменник): той стояв голісінький, з випну
тим круглим черевом, товстенними руками,



складеними на широчезних грудях, та гріз
ними нрусськими вусами.

— Ти думаєш, він отак і позував? — мо
вила Венда. — Справді? Невже ж він не ба
чив, що скульптор робить з нього посміхо
висько?

Вони звернулися до гіда, що розмовляв 
по-англійському, і той пояснив, що Бальзак 
позував одягнений і в капелюсі, а вже потім 
Роден зробив оцю невеличку голу скульп
туру.

— А містер Бальзак ЇЇ бачив? — запитала 
Венда.

— Не знаю, мадам, — знизав плечима 
гід.

Вони заходили в нічні ресторанчики на 
Монмартрі, в яких показували стриптиз, а 
одного вечора пішли у «Фолі Бержер» і 
там побачили цілу шерегу дівчат, таких са
мих голісіньких, як Бальзак у музеї, але з 
високими султанами на головах. Венда 
штовхнула Бака ліктем і сказала:

— Поглянь на оту, що скраю. Вона жує 
гумку!

Потім вони поверталися в свій готель на 
бічній вулиці поблизу площі Етуаль, і Бак, 
як видно, збуджений усім баченим за день, 
жагуче горнувся до Венди. Та одної ночі, 
наприкінці їхнього першого тижня в Парижі, 
коли вони були в ліжку, він раптом увімк
нув світло, подивився на Венду й серйозно 
сказав:

— Вендо, я хочу, щоб ти відповіла мені 
на одне запитання.

— Гаразд, — мовила вона, мружачи очі 
проти світла.

— Обіцяй, що скажеш правду.
— Ну звісно, — відказала вона, невираз

но передчуваючи щось недобре.
Вона бачила, як почервоніли в Бака об

личчя, шия і навіть плечі, коли він запитав:
— Тобі неприємно це?
Венда довго мовчала, розуміючи, що на 

це запитання вона повинна відповісти чесно. 
Нарешті сказала:

— Не дуже приємно, Баку.
Він закусив губу.
— Тільки зі мною чи з усіма?
Обличчя його було червоне, мов буряк. 

Та раптом він усвідомив, що сказав, і воно 
враз побіліло.

— З усі... Але ж я люблю тебе, Баку! — 
мовила Венда, тягнучись до нього й ди
вуючись, навіщо каже таке. Він подобався 
їй, це правда. Вона вважала його за мило
го, доброго, хорошого чоловіка. От тільки 
не любила так, як він, з усього судячи, 
любив її. А чому — й сама не знала.

Бак з хвилину пильно дивився на неї, тоді 
промовив:

— Хай тебе це не турбує, серденько. Я 
теж люблю тебе. З часом ти... — і замовк. 
Потім вимкнув світло й сказав: — Спи спо
кійно.

Венда, засмучена тим, що сталося, при
горнулась до нього, і він обійняв її, а коли 
нарешті заснув, вона ще довго лежала, вту
пивши очі в стелю, де вряди-годи перебіга
ли відблиски автомобільних фар — сходи
лися, перетиналися, і так година за годи
ною, без кінця...

Вона замовкла й глянула на доктора Ру- 
бенстайна. Тоді сказала:

— Я знаю, ви читали про наш шлюб усе, 
що писалося в газетах. — Доктор кивнув 
головою. — Отож воліли б, щоб я заглиби
лась у суть наших взаємин, чи не так? Я 
маю на думці особисті взаємини, отой «ро
ман Попелюшки», про який я щойно зга
дувала.

— Якщо можете...
Вона трохи подумала й сказала:
— Не певна, що зможу. Колись Енн за

питала, чому я одружилася з Баком, і я від
повіла: «Бо він попросив мене».

— Ви ж знаєте, що це не відповідь.
— А ви можете дати кращу?
Доктор промовчав.
— Я ж вам казала, — мовила Венда. — 

Він був лагідний, добрий, спокійний, мав 
усе, чого не мала я. І що ж?.. — Вона мить 
повагалася. — Ви скажете, що це жорсто
ко, — озвалась нарешті. — Та й сама я те
пер теж так вважаю. Але мені все набрид
ло. Нічого в нас не виходило — і край. Май
же так само, як згодом з Люком О'Брайє- 
ном, хоч, правда, Люк мене хвилював. 
Якийсь час... Але я не про те. Між нами 
таки не було нічого спільного. — Вона зве
ла очі на доктора. — Отже, ви мали рацію, 
і я прошу пробачення за те, що пустила 
шпильку про вашу проникливість. Нас і 
справді поєднала самотність. І вона ж таки 
нас розлучила. Він був сирота, а я це ро
зуміла й усім серцем йому співчувала. — 
Венда зітхнула. — Чи повірите, якось я на
віть почала поправляти йому ковдру й спі
вати колискової. А він мені тоді сказав: 
«Що це ти робиш, крихітко? Я ж не крихіт
ка». Це розсмішило мене — оте «крихітко, 
я не крихітка», — але загалом мені було не 
до сміху. Пригадую, коли я лежала в «Лі
ванських кедрах» після того, як скинула ди
тину, він прийшов навідати мене й сказав: 
«Ми можемо спробувати ще раз». Та, ма
буть, тому, що я була тоді така пригнічена, 
зовсім убита горем — себто втратою дити
ни,— я відказала: «Ні, не хочу».— «Як це ро
зуміти?» — спитав він. — «А так, що в нас 
нічого не виходить, Бак. Не клеїться. Ти зі 
мною нещасливий, та й я теж». — «Як це я 
нещасливий? — заперечив він. — Я ще ні
коли в житті не був такий щасливий». — 
«Це ти тільки так кажеш, — не вгавала я. — 
Але я тебе знаю. Я все бачу... Адже ти ба
гато в чому подібний до мене».

То був єдиний раз за все наше спільне 
життя, коли він утратив самовладання. Під



хопився, кинувся до дверей, але потім, ма
буть, подумав, що негоже отак залишати 
слабу жінку, та ще й після того нещастя, і 
повернувся. Підійшов до ліжка, нахилився, 
поцілував мене й сказав... — Венда потягла
ся по хусточку, бо на очі їй навернулися 
сльози, а тоді провадила далі: — Він ска
зав: «Я щасливий і люблю тебе. Ти єдина 
жінка, яку я любив у своєму житті, повір 
мені, і я любитиму тебе до смерті».

Він справді був дуже милий і нічим не 
заслужив такого удару з мого боку. Споді
ваюся, він одружиться знову... Але поки що 
він цього не зробив...

— Таке трапляється досить часто, — 
зауважив доктор Рубенстайн.

— Знаєте, я це теж сказала Бакові, коли 
він уперше запросив мене повечеряти з 
ним. — Венда подивилася на доктора. — 
Скажіть мені: ви вірите в те, що люди ство
рені одне для одного?.. Себто чи бувають 
такі люди?

— Ну, не в звичайному розумінні цього 
слова.

— А я от вірю, — сказала Венда. — Але 
не вірю, що колись знайду його.

— Містера «Свого», хочете ви сказати?
Вона гостро позирнула на Рубенстайна.
— Тепер ви глузуєте з мене. Знаєте, ча

сом я почуваю до вас просто неприязнь.
— Я й не думав з вас глузувати.
— Іноді мені здається, що ви, як лікар, І 

все таке... що ви вважаєте, ніби ви вищий 
за інших людей і тому можете з них на
сміхатися.

— Коли б я і справді так вважав, то був 
би нікчемним лікарем.

— А ви подумайте над тим, що я сказа
ла, — мовила Венда. — Подумайте хоч 
трохи.

монолог
(16 березня 1957)

j*
Учора я розказала докторові Рубенстайну 

всю історію з Баком, але й досі не можу 
забути про нього й ось навіть пишу в цьо
му дурному щоденнику. Навряд чи я змо
жу довго вести його далі — надто вже все 
переплуталось останнім часом. У голові 
стільки всякої всячини, що годі й подумати 
про щось до ладу. Навіть спати не можу, і 
Енн не в силі мені зарадити.

Студія, як видно, вирішила взяти мене 
змором, та, правду кажучи, мені до того 
байдужісінько. Атож, щоб ви знали, мені на 
це начхати. Того, що я маю в банку, цілком 
досить, щоб протриматися й довший час... 
Я навіть сама пробувала добитись до Ніка 
Фортіса по телефону, бо мені здається, що 
ні Менні, ні мої адвокати не годні на нього 
вплинути. Але єдине, що я чую від отої його

сучки-секретарки Маріон, це «Він на нараді, 
міс Олівер. Я скажу йому, що ви дзво
нили».

' скажіть, щоб він подзвонив мені! — 
гримнула я на неї сьогодні вранці.

А вона мені солоденько так:
— Скажу, скажу, міс Олівер.
Мене аж поривало заверещати їй просто 

У ВУХ°» але я все-таки стрималася.
А причина, чому я оце пишу про Бака, 

мабуть, та, що вчора вранці він зателефо
нував мені. «Ніколи не вішай носа» — в 
цих словах увесь Бак, і, по-моєму, це до
сить-таки хороша його риса. Він зараз у Чі- 
каго, але прочитав у газетах про мої труд
нощі із зйомками «Квітки пристрасті» й ба
чив у готелі телевізійну передачу про це, 
отож і вирішив подзвонити... «Я тільки хо
тів сказати тобі, люба, що ти ще сягнеш 
висот. Головне — бережи здоров'я й не ду
же всім тим переймайся, а якщо тобі по
трібні гроші...» («А як маєш гроші, люба, 
то я, люба, маю час».)

Коли вже на те пішло, грошей мені не 
позичати, так само як і Бакові. Але не було 
ще такого місяця, відколи ми розлучилися, 
щоб він не подзвонив мені, а минуло ж бо 
вже цілих чотири роки. Ви собі уявляєте?

А втім, це не зовсім так. Один раз він 
не озивався понад рік — коли я була з Лю
ком О'Брайєном, — і, звісна річ, не дзво
нив увесь той час, поки я жила з Келвіном. 
Але поза тим постійно нагадував про себе.

Кожного разу він казав одне й те саме: 
«Я тільки хотів дізнатися, як ти живеш, лю
ба. Оце щойно переглянув твій новий фільм, 
ти там на висоті». (І де це він підхопив оте 
специфічне слівце— «переглянув»? Не інак
ше, як серед голлівудського люду.)

Часом він додавав: «Сподіваюсь, ти щас
лива», — а коли я відказувала: «Сподіваю
ся, і ти щасливий, Бак», — він довго мов-



— пёвне, аби я зрозуміла, щб насправ
ді він дуже нещасний, — і зрештою про- 
мовляв: «Усе гаразд, люба, за мене не тур
буйся. Недарма ж мене звуть Залізною лю
диною».

Залізна людина! Люкові — ось кому па
сувало б таке прізвисько. В авіації його 
називали Американським тараном — він і 
героєм став завдяки цьому способові по
вітряного бою, який перейняв од росіян, 
буквально розтрощуючи ворожі літаки. До
відковий відділ студії підібрав мені мате
ріали й про нього. Я попрохала про це то
ді, коли Люк зателефонував мені знов. А 
зателефонував він за два дні після того, як 
прочитав у газетах, що ми з Баком узяли 
розлучення. І сказав: «То, може, у п'ятни
цю ввечері, рибонько?» — так наче минув 
усього тиждень, а не дев'ять місяців, як я 
дала йому відкоша. Ну хіба ж можна від
мовити такому чоловікові?..

І я не відмовила. З вирізок, що їх при
слав мені довідковий відділ, я дізналася, 
що він справді збив п'ятдесят шість фашист
ських літаків — лише на три менше, ніж 
один росіянин — здається, його прізвище 
Покришкін, — і на шістнадцять більше за 
майора Бонга, що уславився на Тихому 
океані. Як там говорилося, він був найви- 
датніший з усіх американських асів. Отож 
завдяки своєму героїзмові Люк дістав не 
тільки прізвисько «Американський таран» і 
повно орденів, але й теплу посаду віце-пре
зидента компанії «Гейзер», яка тільки зва
лася посадою, бо я так ніколи й не бачила, 
щоб він хоч що-небудь робив для тієї без
алкогольної фірми.

Дехто вважав, ніби я зійшлася з Люком, 
як то кажуть, від супротивного, і, можли
во, мав рацію. Він так різнився від Бака 
Вішневскі, а я була така знуджена та стом
лена й потребувала якогось струсу, і він 
начебто щоразу зворушував мене. Дужий, 
показний, рішучий, він знав, чого хоче, не 
зупинявся перед труднощами і, як казали, 
завжди домагався свого.

Певне, все почалося з отієї вечері в рес
торані Чейзена. Коли першого разу, в па
вільйоні кіностудії, мені довелося запитати 
Джеба Джордана: «А хто він такий?» — то 
тепер було зайве про щось питати, тільки-но 
ми туди зайшли (на мені був білий песець, 
подарунок Тредвелла). І сам Дейв Чейзен, 
і метрдотель буквально згиналися перед 
Люком мало не до землі, а люди за сто
ликами оберталися, махали йому й гукали 
через увесь зал: «Привіт, Люку!»

Протягом усієї вечері Люка чи то вітали 
з усіх боків, чи то підходили до нашого 
столика потиснути йому руку, і, гадаю, 
кожна двадцятишестилітня жінка, хай навіть 
і нова кінозірка, була б цим вражена, як 
і я. Знову повторювалося те саме, що й з 
Баком, тільки трохи по-іншому.

Та, мабуть, Люкова слава не вразила б 
мене й наполовину так, як його поведінка,

коли ми познайомилися трРхи ближче. Себ
то попервах. Він мовчав годинами, а я 
собі гадала, що то він так закоханий у 
мене!

А насправді ми просто не мали про що 
розмовляти, і так було щоразу, коли ми 
залишалися удвох. Бо ні він, ні я не мали 
чого сказати одне одному — хіба що він 
заводив мову про війну та про польоти, а 
я слухала. Чи мала я право зневажати його 
за це? Адже я й сама ніколи нічого не вчи
лася, а він почав літати ще зовсім юним 
хлопцем, і це було все, чого він навчився, 
чим цікавився й чого міг навчитися.

Дивний він був чоловік, цей Люк О'Брай- 
єн. Він ніколи не міг мене зацікавити літа
ками чи війною, та й я, мабуть, не мала 
чого сказати, аби зацікавити його. Попри 
всю свою богатирську статуру та силу, він 
був сумирний, мо§ ягня. «Мені казали,— 
прохопився якось він, — що коли людина й 
справді дужа, то їй нема чоґо цим хизува
тися. Мовляв, тільки слабаки виставляють 
напоказ свою силу».

Він був сумирний, лагідний, дбайливий і 
завжди приносив мені подарунки, причому 
коштовні, а тоді сідав і мовчки дивився на 
мене по півгодини підряд, аж доки я почи
нала відчувати: якщо він зараз не обізветь
ся, я закричу. І одного разу таки закрича
ла, а він спитав:

— Що з тобою?
— Просто схотілося закричати, — відка

зала я.
Він явно здивувався. І все ж у ньому було 

щось збудливе, хоч я й не знаю, що саме.
Дивні стосунки бувають між людьми, ко

ли їх не єднає нічого, крім ліжка. Люкові 
не подобалося, що я кіноактриса, хоч я 
певна: його привабило до мене тільки те, 
що я вже вибилася в зірки. Він і до мене 
мав романи з кінозірками — про це я чула 
на студії, — до того ж із багатьма. І з акт
рисами з Бродвею. Він поклав собі ніколи 
не показуватися на люди з якоюсь простою 
дівчиною. Про це мені розказав один його 
приятель, якого він називав Чарлі — Осля
чий хвіст. Кумедне прізвисько, правда ж?

Та коли ми залишалися вдвох, Люк цілими 
вечорами сидів перед телевізором і дивив
ся фільми про льотчиків чи про війну, цму- 
лячи пиво просто з бляшанок, мов якийсь 
роботяга. А коли ми приїхали до Нью-Мек- 
сіко, де відбувалися натурні зйомки «Само
родка» — другого фільму, в якому я грала 
головну роль (це було того ж таки місяця, 
як ми зійшлися, одразу ж після отієї скан
дальної подорожі на Гавані, що її ми дума
ли зберегти в суворій таємниці), — Люк 
цілими днями тинявся коло знімального 
майданчика. (І навіщо я тоді запросила його 
поїхати зі мною? Адже оті бісові газетярі 
перемивали мені кістки як хотіли. Та що 
тепер про це згадувати!)

І все ж я ніколи не могла зрозуміти цьо
го чоловіка. Загалом він ставився до мене



ніжно та дбайливо, ладен був цілувати зем
лю під моїми ногами — так, так, це не 
жарт. Але тільки-но доходило до ліжка, як 
для нього переставало існувати все, крім 
його пристрастей, і я була для нього всьо
го лиш засобом їх задоволення. Можливо, 
ви мене зрозумієте, коли я скажу, що мені 
в такі хвилини здавалося, ніби то зовсім 
не я. Я не почувала себе жінкою, am вза
галі людиною — я почувала себе річчю.

СЦЕНА 11
(Весна 1953 —  літо 1954)

Ота подорож на Гавайські острови була 
безглуздою вигадкою. У перші дні свого 
роману з Вендою відважний герой війни за
пропонував їй поїхати кудись разом. Вона 
сказала, що з цього нічого доброго не ви
йде, але, мовляв, буде ще цгкавіше, якщо 
вони тихенько вирушать порізно, а тоді по
тайки зустрінуться в Гонолулу («призначать 
рандеву», як висловився Люк). І він пого
дився.

Отож Люк вилетів туди літаком, узявши 
з собою (Венда про це не знала) свого дав
нього приятеля, Чарлі Джонса, — з нього 
колись не вийшло пілота, але під час війни 
він був бортовим стрільцем на бомбарду- 
вальнику, що його Люк прикривав під час 
польотів на Німеччину. Венда поїхала мо
рем.

Коли пароплав поминув Діамантовий мис, 
на борту з'явилися репортери і, розшукав
ши на палубі Венду, почали розпитувати її, 
чого вона їде на Гавайї.

— Ви мене з кимось сплутали, — холод
но відказала вона.

— Облиште, Вендо, — не вгавали репор
тери. — Ми впізнали б вас, хоч би як ви 
одяглися.

— Мене звуть Юфрозія Петібрідж.
— От і добре, — сказав один репор

тер. — Ви маєте зустрітися з майором 
О'Брайеном?

— А хто це такий?
— Той самий майор Люк О'Брайен, з 

яким вас так часто бачать у Лос-Анджелесі.
Венда невинно глянула уа нього.
— Я не маю наміру ні з ким зустріча

тися, — мовила вона.
— То, може, він має, — докинув інший 

репортер. — Він на Гавайях.
— Світ тісний, чи не так? — сказала 

Венда.
На березі, за канатами, юрмився вели

чезний натовп — * тисяч п'ять чоловік. По
переду тілисті дівчата крутили стегнами в 
ритмі хули. Венда подумала, що, може, тим 
самим пароплавом прибув новий президент, 
Айк *, і повела очима по палубі, щоб поба
чити, кому махають усі ті люди.

Коли вона зрештою зійшла на берег, ре
портери зімкнутим строєм посунули слідом 
за нею по всіх інстанціях, що їх має пройти 
новоприбулий, аж до вестибюлю «Ройял- 
Гавайян», де вона, на превеликий подив 
портьє та обслуги, зареєструвалась як міс 
Петібрідж. Після того Венда пройшла в свій 
номер і замкнула двері на ключ.

Вона прийняла ванну й перевдягнулася, 
проте валіз не розпаковувала. Обід і ве
черю їй подали в номер, а об одинадцятій 
вона почула умовний стук у двері. То був 
Чарлі.

— Ви готові? — запитав він.
Вони крадькома вислизнули чорним хо

дом. На Венді було хутряне пальто, густа 
вуалька й темні окуляри. Чарлі ніс за нею 
дві валізи.

— А як же з готелем? — поцікавилась 
вона.

— Завтра вранці я сплачу за рахунком,— 
відказав Чарлі, — і заберу решту вашого 
багажу.

— Ви просто золото, — мовила Венда.
Чарлі повіз її з міста й зупинився в тем

ному закутку серед гір, де вже у «мерсе- 
десі» чекав Люк. Вони з Вендою палко по
цілувалися, а тоді проїхали через Гонолу- 
лу і в сяєві місяця помчали прибережним 
шосе аж до Мауналуа-Бей, де вже були 
зареєстровані в розкішному мотелі як міс
тер і місіс Уолтер Морріс із Кеокука, штат 
Айова.

Другого ранку туди приставили вагово
зом гонолульську газету, в якій впадав у ві
чі великий заголовок:

В. О. В ГОНОЛУЛУ!
Чи зустрінеться вона з Люком О'Брайеном?

АС ПОЛЮЄ НА БОГИНЮ КОХАННЯ! 1

1 Прізвисько Дуаііта Ifiijcnxayepa.



А через два дні приїхав Чарлі й привіз 
вирізку з «Лос-Анджелес екземінер». Пев
на річ, то була «колонка Агати Мерфі»:

«Одна з наших новоспечених осяй
них зірок подалася в мандри — та ще 
й «інкогніто», не як-небудь! — до Ти
хоокеанського раю. Подорожуючи 
під ім'ям Юфрозії Петібрідж, вона має 
добру нагоду опинитися в товаристві 
одного відомого американського ге
роя. Бо не випадково, мабуть, виїхали 
обоє майже одночасно, хоча й поріз
но, і тепер ні для кого вже не таємни
ця, де вони перебувають. Одначе ті
тонька Агі може запевнити цю веле
любну особу, що в Голлівуді не дуже 
схвально дивляться на такі витівки...»

Загалом їхня мандрівка не вдалася. Вони 
майже не бували вдвох, окрім як уночі, ко
ли вже годі було про щось поговорити. Та 
й зранку, під час снідання і до полудня, 
Люк здебільшого мовчав, аж поки з являвся 
Чарлі Джонс з бляшанками пива. Тоді оби
два сідали дивитися телевізор або починали 
пригадувати повітряні нальоти на Дрезден 
і Берлін, а Венда тим часом приймала ван
ну, одягалась і чепурилася на вечір, у думці 
запитуючи себе, чому це її завжди карає 
доля такими непутящими мужчинами.

їй не раз казали на кіностудії, — і тепер 
вона ладна була в це повірити, — що жодна 
кінозірка не має права з'являтися на лю
ди— навіть у власному патів1, коли вона з 
вигляду не «кінозірка з голови до ніг». Вен
да зрозуміла це так, що кіноактори — не 
звичайні смертні, що вони в наш час є чи
мось на зразок богів і богинь.

Одначе Люк ставився до її артистичних 
претензій не вельми прихильно. Щоправда, 
він щиро потішався з того, як старанно на
кладає вона на обличчя косметику (або ж 
«камуфляж», як казав він), з її довжелез
них штучних вій, з вигадливих туалетів, що 
мали підкреслювати всі обриси тіла, та з її 
каблуків-шпильок у чотири дюйми зав
вишки.

Проте його щоразу обурювала та увага, 
яку всі звертали на Венду, тільки-но вони 
з'являлися в котромусь із ресторанів чи ніч
них клубів Гонолулу (майже завжди втрьох 
із Чарлі); він терпіти не міг отих юрб роз
зяв, що стовбичили на вулицях,  ̂аби хоч 
краєчком ока побачити «її величність», йо
го дратувало безглузде Вендине кривляння, 
коли їх оточували репортери й, наставляю
чи свої камери їм просто в обличчя, вима
гали: «Ще разочок, міс Олівер. Поцілуйте 
Люка... А тепер ще раз. Та не в щоку, Вен- 
до! Поцілуйте по-справжньому— отак!..»

Коли їхня машина зрештою рушала далі, 
Люк казав:

— Мені це починає набридати.
— Та й мені воно не менш неприємне, 

любий, але ж так треба. 1
1 Внутрішній дворик.

— Чому?
— Бо ми з тобою знаменитості, — відпо

віла вона не дуже впевнено. — Отож і по
винні поводитись, як знаменитості.

— Дурниці, — буркнув він. — Я не кіно-: 
зірка й хочу, щоб мені дали спокій. Так чи 
інак, а подорож зіпсовано, і від сьогодні я 
більше не дозволю ніяких зйомок.

— Не говори зі мною таким тоном, лю
бий, — мовила Венда. —  Ми ж іще не од
ружені.

— Тоді їдьмо звідси к бісу.
— Гаразд, коли ти цього хочеш.
— Саме так. Я замовлю квитки на завтра.
— Тільки не разом, — попередила Венда.
— Чому? Вони ж однаково знають, що ми 

тепер разом.
— А ми не будемо разом.
Отже, вони вилетіли порізно, та коли че

рез два дні Люк під'їхав до Вендиного бу
динку в Беверлі-Хіллз, обабіч Норт-Родео- 
драйв чатували юрми цікавих. Того вечора 
її засекречений телефон дзвонив не ̂  вга
ваючи, і зрештою Люк зірвав апарат зі сті
ни й викинув через відчинені балконні двері 
в садок.

— Не забувай, що це мій дім! — гукнула 
Венда.

— Я готовий сюди вселитися.
— ! не думай.
— Чому?
— Я мушу дбати про свою репутацію,— 

обурено відказала вона.
Люк образився. Того ж тижня, як вони 

повернулись, Венду вже чекали примірки й 
проби гриму до «Самородка», бо невдовзі 
їхня кіногрупа мала виїхати на натурні 
зйомки в околиці Таоса у Нью-Мексіко. 
І Венда, щоб піддобритися до Люка, вирі
шила запросити його з собою.

Та він усе ще дувся й відповів «ні». Тоді 
Венда враз залилася слізьми і не вгамувала
ся доти, аж поки він погодився їхати з нею. 
З одного боку, їй була нестерпна сама дум
ка про те, що її покинуть (як вона сама це 
визначала), а з другого — вперше партне
ром у неї був дуже відомий актор, Род 
Роумен, і вона більше, ніж будь-коли, по
требувала моральної підтримки кожного, 
хто міг їй цю підтримку подати.

Єдине, в чому вона була впевнена, — це 
в одній рисі героїні, не вельми вигадливо 
названої «Нелл-Самородок», дівчини з дан
сингу минулого століття, —  в її хисті до тан
ців. Тут Венда знала, що не схибить. А от 
«бурхливий темперамент», якого вимагав 
сценарій, видавався їй справою куди склад
нішою.

Роумен грав такого собі шукача багат
ства, авантурника, що, прибравши Нелл до 
рук, використовує її в своїх корисливих ці
лях, а коли вона повстає — намагається при
боркати її силою. І тоді вже вона вибухає 
люттю і б’ється з ним, мов дика кішка, і 
кричить, і кидає йому в обличчя гнівні зви



нувачення, виявивши в цій кульмінаційній 
сцені справжню людську гідність. А тоді 
передає його в руки здоровенному шери
фові, який, певна річ, і стає її справжнім 
коханим, попри все її темне минуле і його 
майже неймовірну доброчесність.

Під час зйомок Роумен ставився до Венди 
із зверхністю, що межувала із зневагою: 
мовляв, хто вона така й звідки взялася? 
Нікчема, що не знати як одержала другу 
головну роль після стількох несхвальних від
гуків на першу. Та й грати не вміє і, ма
буть, взагалі дурноверха. До того ж сплу
талася з отим допотопним героєм війни, і 
тепер цей тип весь час стовбичить біля зні
мального майданчика і спопеляє поглядом 
його, Роумена, щоразу як він має за роллю 
обійняти чи приголубити цю дурепу.

Люк раз по раз твердив, що костюми, в 
яких знімається Венда, вкрай непристойні.

— У тебе груди мало не вивалюються, а 
на оті сітчасті панчохи просто гидко диви
тися. А коли танцюєш, то взагалі, ̂  прости 
господи, світиш усім, що в тебе під спід
ницею.

Венда марно намагалася розтлумачити 
йому історичний характер своєї ролі.

— Виходить, ці дівчата були просто по
вії, — уперто повторював він. — А я не 
хочу, щоб мою подругу вважали повією...

«Що це — одруження? Відомий льот- 
чик-винищувач Люк О'Брайен днює й 
ночує на знімальному майданчику в 
Нью-Мексіко, де Венда Олівер зні
мається в своїй другій головній ролі у 
фільмі «Самородок». ї ї  героїня, Нелл- 
Самородок, — це дівчина, якій бракує 
елементарних моральних засад...

Гедда Хоппер».

Вечорами, коли вони залишалися вдвох у 
своєму будиночку на колесах, Люк похмуро 
втуплював очі в портативний телевізор, мов
чки сьорбав пиво, і Венда не могла витягти 
з нього жодного слова. А щб завтра вдо
світа її знову чекали зйомки, то облягались 
вони рано, і Люк так само мовчки наки
дався на неї, дихаючи їй в обличчя солодо
вим перегаром.

«О боже! — думала Венда. — Ну що він 
прагне цим довести? Що він мужчина? Ка
же, що не хоче, аби мене вважали повією, а 
сам поводиться зі мною не краще, ніж з 
повією, і я починаю до цього звикати. Удень 
він милий та лагідний, зве мене рибонькою 
і серденьком, купує всілякі дорогі витре
беньки, де тільки їх побачить, але все це 
без душі. Він не поважає в мені людину (як 
поважали Філ чи Бак) і ніколи не скаже в 
ліжку, що кохає мене. Хоч би про що я за
вела мову, — це його анітрохи не цікавить, 
і він або сидить і дивиться на мене з таким 
виразом обличчя, ніби я якийсь дивогляд чи

то канарка, що її от-о? схопить кицька, або 
взагалі не помічає мене».

Та коли зйомки фільму закінчилися, в їх
ніх стосунках на короткий час настала зміна. 
Люк, здавалося, зітхнув з полегкістю. Він 
облишив свої щоденні наскоки й навіть но
чувати залишався усього двічі чи тричі на 
тиждень. Тепер він пояснював Венді не 
тільки тонкощі бойових польотів, але й ви
робничі справи фірми «Гейзер». Вона слу
хала уважно, навіть зосереджено, але не 
могла збагнути й половини його пояснень, 
і ні те, ні те анітрохи її не цікавило.

Потім Фортіс прислав їй сценарій під 
назвою «С-бомба», і вона заходилася його 
читати. Сценарій захопив її з перших же 
рядків, та коли вона спробувала читати ок
ремі сцени Люкові, його це зацікавило не 
більше, ніж її саму цікавили процеси газу
вання напоїв, аеродинаміка чи нальоти на 
Дюссельдорф.

Героїню «С-бомби» звали Клер де Люн. 
Вона виступала із стриптизом у нічному клу
бі й не мала в голові ані крихти розуму — 
принаймні напочатку. Сама історія була по
в'язана з холодною війною, що про неї 
Венда досі навіть не чула. Не бачила вона 
й фільму «День, коли мовчала Земля», який 
вийшов на екрани два роки тому і з якого 
було відверто запозичено одну сюжетну 
лінію сценарію.

Все почалося з того, що високорозвинені 
мешканці далеких галактик, занепокоєні 
тим, що діється на малозначній планеті 
Земля, відрядили туди свого посланця на 
ім'я Зет-6-21, аби він встановив контакт з 
керівниками різних країн і спробував від
вернути атомну катастрофу.

Та, на відміну від астронавтів у фільмі 
«День, коли мовчала Земля», Зет-6-21 не 
зміг налагодити контакту з жодним із цих 
людей, бо всі вони були надто заклопотані 
іншими справами або ж надто неуважливі, 
й Зетові телепатичні імпульси не досягали 
їхніх обтяжених власними інтересами (а то 
й просто порожніх) голів.

Зате мозок Клер де Люн являв собою 
незайману цілину. І от що вийшло, коли 
Зет, підслухавши в кафе поряд з нічним 
клубом, як один представник Організації 
Об'єднаних Націй на ім'я Бострем залицяє
ться до Клер, послав йому свій телепатич
ний імпульс:

« Г ол ос  З е т а  (за кадром). Світна 
роздоріжжі, містере Бострем. Вам слід 
було б відвідати сьогоднішнє надзвй- 
чайне засідання Генеральної Асамблеї 
замість того, щоб залицятися до нічних 
красунь.

Близький план. Б о с т р е м .
Він п'є каву і не спускає очей з 

Клер. Зетове навіяння не досягло 
його свідомості.

Близький план. К л е р .
Підносить до рота чашку з



кавою. Та раптом зводить очі 
й починає говорити.

К я е р. Світ на роздоріжжі, містере 
Бострем. Вам слід було б відвідати 
сьогоднішнє надзвичайне засідання...»

З цього початкового трюку сценарист 
розвинув блискучу фантастичну історію, в 
якій Клер де Люн припала роль рупора Зе- 
тових ідей. Він обернув цю гарну нетяму
щу ляльку на жінку неабиякого розуму, 
котра виголошувала запальні промови з пи
тань міжнародної політики, стала об'єктом 
досліджень психіатрів та фахівців у галузі 
телепатії (коли з'ясувалося, що, не маючи 
ніякої освіти, вона вільно володіє сімна
дцятьма мовами) і зрештою виступила пе
ред делегатами Генеральної Асамблеї з 
красномовним закликом до загального ми
ру, що спонукало їх усіх обійматися, співа
ти й танцювати з радості. А бідолашна 
Клер де Люн кінець кінцем залишилася без
робітна й нікому не потрібна, почуваючи 
себе жертвою недоброго жарту.

Річ у тім, що Зет-6-21, подібно до Піг- 
маліона, закохався у власний витвір і роз
крив свої карти. Тим часом усі оті промови, 
що їх виголошувала Клер по всьому світі, 
не тільки очистили її душу, а так розвинули 
її розум, серце і почуття, що вона неначе 
вдруге народилася — тепер уже повноцін
ною жінкою і справжньою людиною.

Натурні зйомки вирішили провадити в 
Нью-Йорку (на ефектному тлі будинку 
ООН та й у деяких його внутрішніх при
міщеннях), і Люк знову відмовився їхати з 
Вендою. Вони посварилися. Та тільки-но зні
мальна група повернулася до Голлівуду^ як 
Люк знову почав з'являтись у павільйоні 
студії «Спектакуляр» — особливо тоді, коли 
знімали сцени в нічному клубі, — і першо
го ж вечора, як він одвіз Венду додому, 
між ними сталася нова серйозна сутичка.

— Не розумію, ,як ти можеш роздягати
ся перед камерою, — лютував Люк. — Пе
ред мільйонами людей!

— Я граю д-дівчину з нічного клубу.
— Мені не потрібна дружина з нічного 

клубу.
— Ти пропонуєш мені руку? — запитала 

Венда.
Люк промовчав, і вона провадила далі:
— Так ось: якщо я й піду за тебе, то твоя 

дружина буде актриса. І коли я граю роль 
такої дівчини, я роблю те, що робить во
на. Я р-роздягаюся!
‘ — Моїй майбутній дружині не вільно роз
дягатися перед публікою!

— Але ж це тільки к-кінофільм, любий, — 
жалісно мовила Венда.

— А мені байдуже!
— Та й не так уже й б-багато я з себе 

скидаю...
— Ти світиш цицьками! А ті жеребці в 

залі гогочуть: «Скидай усе! Все скидай!» А

сцена у ванні! Там же на тобі нема нічо
гісінько!

— А п-піна?
Люк рушив до дверей, і Венда закри

чала:
— К-куди це ти, до біса, зібрався?

Назад у клуб «Атлетік», поки ти при
йдеш до тями. — Він помовчав, а тоді вко
лов Венду її ж словами: — Ми ж іще не 
одружені.

Вона зайшлася слізьми й закричала:
— Ти що, х-хочеш зруйнувати мою 

к-кар'єру?!
— Оце і все, чого ти боїшся? А що ти 

сама руйнуєш наше... наші взаємини — на 
це тобі начхати?

— Та я ж... — Венді підітнулися ноги, і 
вона сіла на підлогу.

— Зараз же встань!
Та вона сиділа й мовчки плакала, сльози 

рясно котилися їй по щоках.
Люк стояв і дивився на неї.
— Ану припини! — гримнув він. —  Ти ж 

знаєш, що я терпіти не можу, коли ти по
чинаєш рюмсати.

— Я н-не рюмсаю, — мовила вона, зво
дячи на нього очі. — Я п-просто хочу, щоб 
ти міг п-пишатися мною. Це перша роль, 
яку я почуваю себе в силі д-добре зіграти.
Бо я розумію цю дівчину.

— Вона не дівчина, — сказав Люк і, взяв
ши Венду за тонкі зап'ястки, рвучко підняв 
з підлоги. — Вона ідіотка!

— Це... я... ідіотка, — проказала Венда 
крізь сльози.
. Того вечора Люк не пішов ночувати до 

клубу, але обоє усвідомлювали, що в них 
нічого не виходить і що їхні стосунки мо
жуть іще погіршати. Бо не минало й дня, 
щоб Люк не знаходив у газетах чогось та
кого, що виводило його з себе. Студія 
«Спектакуляр» збагнула, що вона має, і її 
рекламна машина запрацювала на повну 
потужність.

До виходу фільму на екрани залишалося 
ще кілька місяців, а в пресі почали друку
вати бучні рекламні анонси. Вони складали
ся з двох фотографій: на першій була зоб
ражена грибоподібна хмара над Хіросімою 
з написом: «Це — атомна бомба»; на дру
гій — Венда Олівер у «костюмі» Нелл і під
пис: «А це — наша С-бомба!»

Ще до прем'єри в залі ООН у Нью-Йор
ку (безпрецедентний рекламний хід в істо
рії кіно) цей титул міцно пристав до Венди.
У поважних виданнях типу «Нью-Йорк 
тайме» її називали «С-бомбою», а в таких, 
як «Джорнел Амерікен», і зовсім одвер- 
то — «секс-бомбою».

Подёколи її фото накладалося просто на 
зображення атомної хмари, і це дало при
від редакційним оглядачам з «Уоркер» і 
«Піплз уорлд» виступити з гнівними звину
ваченнями на адресу безсоромної і про
дажної капіталістичної реклами. Та верхо- О 
води студії «Спектакуляр» тільки нишком О І



посміхались, аж поки «Сан-Франціско кро- 
нікл» написала:

«Поєднувати гучну пропаганду сексу 
із зображенням жахливої смертонос
ної зброї, що змела з лиця землі Хіро- 
сіму і Нагасакі, як робить одна голлі- 
вудська кінокомпанія, анонсуючи свій 
новий фільм, — це кричущий прояв 
граничної, безоглядної вульгарності».

Тепер уже діячам із «Спектакуляра» ста
ло не до сміху, але досить було одному 
журналістові в «Лос-Анджелес екземінер» 
замінити в назві сан-франціської газети сло
во «кронікл» на «уоркер» \  як вони знову 
піднеслися духом.

Перед початком прем'єри Венда з Люком 
насилу протиснулися крізь натовп біля бу
динку ООН. Венда була в білій атласній сук
ні з таким глибоким декольте, на яке ще 
ніхто не зважувався аж до пришестя Джейн 
Менсфілд. Якийсь тип ухистився навіть від
чикрижити ножицями клапоть атласу від 
Довгого подолу її сукні й за мить уже, на
певне, лежав би на бруківці після удару 
Люка, якби вчасно не втрутилася нью-йорк- 
ська поліція (аматора сувенірів негайно за
арештували).

Фільм мав величезний успіх. Критики в 
один голос вихваляли гру Венди, називаючи 
її «чудовою, бездоганною, блискучою». На
віть такий витончений естет, як оглядач із 
«Нью Ріпаблік», поблажливо відзначив: «Ця 
молода особа починає показувати якісь оз
наки акторської майстерності».

Пізно ввечері після прем'єри один репор
тер, тиняючись коло готелю, де оселилися 
Венда з Люком (хоча й про людське око в 
різних номерах), побачив, як з бічних две- 
рёй вибіг Люк з валізою і гукнув таксі.

Репортер підскочив до нього й запитав:
— Даруйте, майоре О'Брайєн, куди це ви 

зібралися серёд ночі, та ще й з валізою?
— Іди ти!.. — гарикнув на нього Люк і 

вскочив у таксі.
Тож не дивно, що вже на світанку ве

личезний газетний заголовок сповістив:
РОМАН СЕКС-БОМБИ ЗАЗНАВ ФІАСКО!

СЦЕНА 12
( Осінь 1954)

Після Люкової втечі Венда ще кілька мі
сяців прожила в Нью-Йорку й на всі запи
тання про їхній раптовий розрив незмінно 
відповідала, лагідно кліпаючи віями й мор
щачи носика:

— Певне, з мене був дуже поганий дру
гий пілот.

‘ Chronicle — хроніка, worker — робітник (англ.‘)%

Або:
— Він чудова людина і справжній герой, 

але я довго не витримую в повітрі.
«А знаєш, — казала вона сама собі, — 

ти, здається, маєш рацію. З тебе такий нік
чемний другий пілот, навіть більше — вза
галі ніякий. Том... Бак... «Роман Попелюш
ки»... «Прекрасна пара»... Ет, облиш ти гіро 
це думати! Ти ж бо досягла, чого хотіла, так 
чи ні? Ти — велика, незрівнянна кінозірка, 
секс-бомба, Венда Дивовижна».

Тепер вона почала розуміти оту давню 
ходячу фразу: «Вистава має тривати за
будь-яких обставин», — і ні на мить не під
давала сумніву її справедливість. Рекламно
му відділові студії не доводилось переко
нувати її, щоб вона якнайчастіше з'являлася 
на людях — відвідувала прийоми, танцю
вальні вечори, концерти, прем'єри в брод- 
вейських театрах, — бо вона й сама знала, 
що так треба.

Уперше в житті їй випала нагода познайо
митися з іншими кінозірками. На одному 
прийомі вона була просто приголомшена й 
знову відчула себе жалюгідною нездарою, 
побачивши ціле сузір'я світил, таких як 
Кларк Гейбл і КерГ Грант, Кліффорд Одетс 
і Артур Міллер, Джін Келлі, дві з трьох се
стёр Габор (вони окинули ЇЇ такими зневаж
ливими поглядами, що вона одразу втекла 
геть), Річард Роджерс, Мерілін Монро, Єва 
Арден і Оскар Геммерстайн, Денні Кей, 
Грір Герсон і Джордж С. Кауфмен.

Тільки-но Венда в супроводі рекламного 
агента студії вступила до залу, як майже всі 
вони обернулись і глянули на неї. Вона бу
ла просто-таки чарівна у своїй сталево-голу
бій атласній сукні, яка щільно облягала стан 
і гарно контрастувала з вогненно-рудими 
косами. А коли її відрекомендовували цйм 
людям, вони здебільшого чемно віталися до 
неї, а декотрі навіть загадково всміхались і 
гіоідорбвляли з успіхом у «С-бомбі». Про-



те лиш один завдав собі клопоту провести 
її очима, а трохи згодом і підійти до неї.

То був худорлявий чоловік, років щонай
менше на десять старший за Венду, з пал
кими темними очима, що, здавалось, не ба
чили ЇЇ навіть тоді, коли дивились просто їй 
в обличчя. Він носив вуса і темну, акуратно 
підстрижену бороду.

Незнайомець назвав себе Келвіном Бер
нардом, а коли Венда спитала, чи він не 
актор Шекспірівського театру, похмуро 
посміхнувсь і відповів:

— Ні, я маляр.
— Звичайний маляр чи художник?
— Інколи й сам не знаю.
— Чому?
— Бо, як казав той музйка, я так гарно 

граю, а виходить чортзна-що.
У цю мить її забрав од нього Джеб 

Джордан, що несподівано з'явився в залі 
й попрохав, щоб Венда з ним потанцювала. 
Він здавався знервованим. Сказав, що тіль
ки-но прилетів із Західного узбережжя сво
їм літаком і мало не збився з курсу, по
павши у сніговій над Нью-Джерсі.

Танцював Джеб чудово, але Венда почу
вала себе в його обіймах якось дивно — 
так, немовби танцювала з жінкою. Вона від
хилила голову й подивилась на його облич
чя, на скривлені в посмішці уста. І тільки-но 
хотіла щось сказати, як він озвався сам:

— Я дуже радий, що ти дала відставку 
отому здоровилу.

— Це не я. Він сам мене покинув.
— Не має значення, — сказав Джеб. — 

Може, він і герой, але йолоп. Де йому оці
нити таку дівчину, як ти.

— Ти його не розумієш, — мовила Вен
да. — Він просто у всьому заплутався.

— А хто нині не заплутується? Та й ко
ли б ти сама його зрозуміла, то була б 
сьогодні з ним, замість танцювати тут зі 
мною і вдавати комедію перед оцим нуд
ним збіговиськом.

— А може, й навпаки, — сказала Вен
да. — Може б, я тоді сама покинула його.

Джеб зупинився.
— Знаєш, Вендо, я зробив одне відкрит

тя. Колись я казав тобі, що я не актор, а 
дурисвіт. Ну, а тепер зрозумів, що я такий 
самий дурисвіт і в житті.

Він узяв її за руку, одвів до бічної кімна
ти й сказав:

— Почекай мене тут.
Відтак вислизнув за двері й незабаром 

повернувся з двома келихами шампансь
кого.

Венда взяла келих, Джеб підняв свій і 
промовив:

— Випиймо за Джеба Джордана, нікче
му, який урешті зрозумів, що він нікчема, 
але не хоче з цим примиритися.

— Чому?
— Тому, що я зневажаю сам себе. Тому, 

що мене зневажають мої спільники, Тому,

що я хотів би закохатися в тебе чи в будь- 
яку іншу жінку, аби тільки вона була жін
кою, — і не можу.

Венда поволі пила шампанське й дивила
ся на його перекривлене від болю обличчя*

— Якби ти зайшов завтра десь пополуд
ні до мене, ми б з тобою про все побала
кали, — запропонувала вона.

— Ні, моя люба. По-перше, ця розмова 
нічого не дасть, а по-друге, завтра вранці 
я відлітаю до Флоріди.

— Чого? Новий фільм?
— Ні, просто хочу кудись податися... геть 

звідси...
Запала довга мовчанка. Раптом Джеб по

бачив знайомого молодого актора й сказав:
— Це один з моїх сучих синів. Пробач.
Трохи згодом до Венди підійшов реклам

ний агент.
— Ви таки справили враження на Келвіна 

Бернарда, — мовив він.
— А хто він такий?
— Усього-на-всього найвідоміший у краї

ні художник.
— Може, він намалює з мене п-порт- 

рет, — сказала Венда. — Я давно хочу мати 
свій портрет, писаний олійними фарбами.
На повен зріст, хоч би й у цій-от сукні.

— Він не малює портретів, — зневажливо 
мовив рекламний агент. — Він малює тіль
ки похмурі картини пролетарської бороть
би. Та ще час від часу містичні фантазії в 
дусі Блейкової метафізики.

— Ну, цього я не розумію.
— Я теж, але за це добре платять.
Венда побачила Келвіна Бернарда, що

стояв і розмовляв з якимось чоловіком. 
Раптом він обернувся, подививсь на неї і 
тут-таки зник з очей. Це засмутило її, і во
на одразу ж збагнула, чому: він сподобався 
їй, і вона хотіла сподобатись йому — ну 
хоч би настільки, щоб він не пішов, не по
прощавшись. їй раптом пригадався Філ й 
отой їхній візит на студію братів Уорнерів.

Венда подумала: «А чому це хтось має з 
тобою прощатися? Хто ти така?..» І тут до 
неї дійшло, що рекламний агент щось гово
рить. Вона обернулася й з усмішкою спи
тала:

— Пробачте, ви щось сказали?
— Я кажу, що ви кінозірка і вам нале

жить сяяти у великій залі, серед інших зна
менитостей.

Вони перейшли до зали, і Венда поціка
вилась:

— Що це за ім'я — Келвін Бернард?
— Його справжнє ім'я — Корнеліс Берн

стайн.
— А навіщо ж було його міняти? Соро

миться, чи що?
— Про це ви спитайте його самого, а я 

не знаю.
Венда танцювала до пізньої ночі. Шукала 

очима Джеба, але він, мабуть, уже пішов. N  
Один із партнерів запропонував одвезти її С І



в готель і був явно невдоволений, коли во
на не запросила його до себе. Венда лагід
но всміхнулася, зачинила за собою двері, 
а тоді похапцем роздяглась, кинула в кріс
ло свою сталево-голубу сукню й подумала: 
€<Може, випити ще шампанського?» — але 
й незчулася, як тут-таки заснула.

Десь за годину вона прокинулась і роз
плющила очі, знаючи, що їй наснилося щось 
лихе, але ніяк не могла згадати, що саме. 
Сіла в ліжку й напружила пам'ять, нама
гаючись пригадати сон, але все намарне. 
Тоді спробувала знову заснути, бо часом 
трапляється, що й далі бачиш той самий 
сон, а їй дуже хотілося знати, що воно бу
ло, навіть і лихе.

Та заснула вона лише десь над ранок, ду
маючи: «Чогось мені стає дедалі важче за
синати. В чому річ?..» Перед тим вона двічі 
вставала перевірити, чи замкнені двері. 
Двічі виглядала у вікно на передранкову 
П'ятдесят сьому стріт і дивилася на пооди
нокі машини та темні постаті перехожих.

Була мить, коли Тй раптом захотілося роз
чахнути вікно й стрибнути вниз, та Венда з 
жахом відсахнулася. «І чому мені спадає 
таке на думку? — запитувала вона себе, 
сидячи в кріслі біля вікна й прискорено 
дихаючи. — Я ж не хочу померти. Я тільки- 
но на порозі великої кар'єри. Відгуки про 
«С-бомбу» просто-таки чудові...»

Відгуки справді були чудові, і студія 
«Спектакуляр» не забарилася використати 
їх у величезних рекламних плакатах:

СТУДІЯ «СПЕКТАКУЛЯР» ПРОПОНУЄ 
УВАЗІ ГЛЯДАЧІВ 

ЧАРІВНУ ВЕНДУ ОЛІВЕР 
у фільмі 

« С - Б О МБ А » 1
«Чарівне, захоплююче видовище» 
(«Нью-Йорк тайме»). «Венда Олівер— 
чарівна!» («Геральд трібюн»). «Чарівна 
Венда Олівер — ідеал кожного муж
чини» («Дейлі міррор»).
«Спектакуляр» дав життя чарівній кіно
зірці. її ім'я — Венда Олівер» («Джор- 
нел амерікен»).

1 Ви, звісно, розумієте, що означає оте «С»?

«Нехай воно все дешеве й відверто не
пристойне, — думала Венда, — але ж саме 
це їхній товар, чи не так? І саме це являю 
собою я. А що, ні? Одначе сама картина 
не така вже й погана. Принаймні в ній є 
якась думка, вона закликає до миру в цьо
му далеко не мирному світі. Та й жінки 
знайдуть у ній поживу для розуму...»

Колись Джеб сказав їй, що з часом вона 
СО набуде майстерності й досвіду і тоді зможе 
сч зіграти леді Макбет і все, що схоче. Венда

мала необачність розголосити цю його 
думку (і своє заповітне бажання), і тепер 
їй, мабуть, не переслухати глузливих слів 
на свою адресу. Аж поки вона доведе їм.

— Я доведу їм... — мовила вона, лежачи 
горілиць на ліжку й дивлячись у стелю, і 
тут-таки заснула.

їй приснився Джеб з його незмінною кри
вою посмішкою. Він співав: «День і ніч ти 
в серці моїм... День і ніч тебе лиш кохаю... 
І довіку хочу я із тобою бути вдвох, день і 
ніч... ніч і день...»

їй було так гарно й приємно в цьому 
сні, і вона сказала Джебові:

«Тільки-но тебе побачила, Джебе, я зро
зуміла, що кохаю тебе. Ти — все, чого я 
завжди прагнула, ціле своє життя». — «Ви
ходь за мене заміж, Вендо, — відповів 
він. — Виходь, прошу тебе...» — «Ну звісно, 
любий», мовила вона, і вони кинулись од
не одному в обійми...

Та раптом замість Джеба біля неї опини
лася її мати — її справжня мати, Кора 
Сміт, якої вона не пам'ятала, — і вже мати 
цілувала її й пригортала до себе...

«Пригорни мене, Філе», — попрохала 
Венда, і тепер Філ пригортав її. Та ось за
дзвонив телефон у його помешканні на Де- 
лонгпре-авеню, і Венда сказала: «Візьми
трубку, Філе», — а Філ відповів: «Нехай со
бі дзвонить...»

А телефон усе дзвонив та дзвонив, і Вен
да нараз прокинулась і взяла трубку. То 
був прес-агент студії, Моу Фіш.

— Я розбудив вас, голубонько? — запи
тав він.

— Пусте, — пробурмотіла вона.
— Я подзвоню потім.
— Ні-ні, — сказала Венда. — Щось важ

ливе?
Фіш довго мовчав. Нарешті промовив:
— Наберіться духу, голубонько. Кепські 

новини.
Венда вмить збагнула, в чому річ, і сон 

з неї мов вітром здуло. Вона поглянула на 
дорожній будильник на столику біля ліжка 
і здивувалася, що вже далеко за полудень. 
Студія вирішила розірвати з нею контракт, 
не інакше. Але тут-таки вона подумала: 
«Яка дурниця!» — і мляво запитала:

— Що сталося?
— Нещастя з Джебом.
— Що-що?
— З Джебом Джорданом, — сказав 

Фіш. — Він загинув у катастрофі. Його лі
так розбився.

— Б-боже мій! — вигукнула Венда й від
чула, що по щоках їй потекли сльози. Вона 
насилу перевела дух і почула свій голос: — 
Як же... як же це с-сталося?

— Ніхто не знає. Він летів на Південь. І 
раптом відмовив мотор.

Оскільки Джеб Джордан мав контракт зі 
студією «Спектакуляр», а студія мала до
ступ до урядових установ, то згодом Венда 
дізналась, як усе це було.



«Я попереджав його, — сказав авіамеха- 
нік з аеродрому в Санта-Моніці, де Джеб 
тримав свій літак, — що коли він не поста
вить літак на профілактичний ремонт, то од
ного чудового дня його мотор відмовить 
у повітрі. Ще б пак — адже там усе було 
забите піском, порохом, сміттям і чим тіль
ки хочете».

Черговий спостережного пункту з неве
личкого аеропорту в .Нью-Джерсі, де Джеб 
приземлявся востаннє, розповів, що того 
ранку, коли Джеб відлітав на Флоріду, він 
вивів літак на зльотну смугу за вітром. Тоді 
спостережний пункт запитав його по радіо: 
«Чи не краще вам злітати проти вітру, Бо- 
нанза?» — «Так, ви маєте рацію», — відка
зав він, повернув літак на протилежний кі
нець доріжки і злетів як треба. Погода й 
видимість, як посвідчив черговий аеропор
ту, були бездоганні.

Та не минуло й п'яти хвилин, як спосте
режний пункт почув Джебові позивні: «Тра
вень! Травень! Я Бонанза триста дванадцять. 
У мене заглух мотор!..» — Голос його зву
чав схвильовано.

Його запитали, де він перебуває. Він від
повів: «Висота — вісім тисяч футів, миль за 
п'ятнадцять на південь від вашого аеродро
му».. Це були останні слова, які вони від 
нього почули.

Через годину, коли знайшли літак, ніхто 
не міг повірити своїм очам. Коли в Джеба 
заглух мотор, він саме підлітав до великого 
поля, рівного, мов більярдний стіл; побли
зу не було ні дерев, ні телеграфних стов
пів, ні високовольтних ліній. Поле вкривав 
глибокий сніг — щонайменше на три фу
ти, — отже, він міг безпечно сісти, не ви
пускаючи шасі, навіть за вітром, але літак 
врізався в землю носом, просто-таки як 
стріла.

Ніхто не міг цього збагнути. Незбагненни
ми видались Венді й повідомлення, що 
з'явилися в газетах одразу ж по тому. 
Щось із сімдесят п'ять хлопців та дівчат ві
ком до двадцяти років понаїхали на оте 
поле в Нью-Джерсі й, затюкавши єдиного 
полісмена, який охороняв місце катастрофи, 
кинулись до розбитого літака, жадібно ха
паючи розкидані довкола уламки — особ
ливо із слідами крові, — а тоді подалися 
геть.

Протягом місяця після Джордановрї за
гибелі по всій країні виникла ціла низка 
«клубів Джеба Джордана». Члени їх що
тижня збиралися перед величезним збіль
шеним фотопортретом покійного актора і, 
засвітивши свічки, мовчки молилися на 
нього.

Репортери, що писали про ці збори, роз- 
. питували присутніх там дівчат (та й хлоп

ців), і ті казали, що часто бачать Джеба уві 
, сні й розмовляють з ним у самотині своїх 

спалень. Студія «Спектакуляр» оголосила, 
щ,о всі запаси, фо^олистівок з портретом 
Джордана розпродано, але найближчим че

сом буде випущено новий кількасоттисяч- 
ний тираж, по п'ятдесят центів за штуку.

У журналах з'являлися все нові й нові 
статті про Джордана — куди більше, ніж за 
його життя. В них на 'всі лади повторюва
лись і варіювалися обставини його «життє
вої історії», без кінця вигадувані цілим сон
мом анонімних та захованих за псевдоніма
ми писак.

Промовисті були самі заголовки тих пуб
лікацій: «Джебова жага кохання»; «Він праг
нув швидкості»; «Злітаючи в повітря, я по
чувався орлом» (Джеб Джордан); «У пошу
ках батьків Джеба»; «Чому Джеб помер не
одружений*»; «Зірка, що згоріла до остан
ку»; «Джеб Джордан і алкоголь»; «Джеб 
і В. О.»; «Таємниця Джебового кохання 
розкрита!»; «Чому він мусив померти»; 
«Життя, яке згоріло, мов свічка»...

Останнього вечора перед тим, як Венда 
мала виїхати до Голлівуду на виклик свого 
нового агента, Менні Фокса, для участі в 
підготовці до зйомок наступного фільму 
під назвою «Темний пурпур», їй зателефо
нував Келвін Бернард. Він не просив зу
стрітися з ним, а просто сказав:

— Наступного тижня я буду в Голлівуді. 
Там ми й побачимось. — і поклав трубку.

СЦЕНА 13
(Грудень 1954 —  січень 1955)

Келвін Бернард зателефонував об оди
надцятій годині вечора. Енн Петч, що не 
жила з Вендою, відколи та зійшлася з Лю
ком» аде, крім обов'язків секретарки, по- 
зірниці,, репетиторки й масажистки, вела те- •



пер усі її справи, саме збиралася йти до
дому. Перед тим вони обговорювали новий 
сценарій — «Темний пурпур» — і Вендине 
рішення продати свій будинок і купити ін
ший.

— Я підійду, — сказала Венда і взяла 
трубку. — Алло! — мовила вона в трубку, 
а тоді, затуливши мікрофон рукою, відпові
ла на німе запитання Енн: — Мужчина!

Енн вийшла з кімнати, і Венда спитала 
Келвіна:

— Що це ви робите в наших краях?
— Я ж вам казав, що приїду, — відповів 

він. — Хочу вас побачити.
— Он як! Коли?
— Зараз.
— Та вже ж майже північ.
— Ну то й що?
Запала довга пауза, нарешті Венда мо

вила:
— Ну гаразд, приїжджайте.
Коли він приїхав на таксі, була вже й 

справді майже північ. Ледве Венда зачини
ла за ним двері, як він схопив її в обійми й 
міцно поцілував в уста.

— Ого! — мовила вона.
А гість уже сів на стілець і дивився на неї.
— Ви не відповіли на моє запитання, — 

сказала Венда.
— На яке запитання?
— Я спитала вас по телефону, що ви тут 

робите.
— Я відповів. Сказав, що хочу побачи

ти вас.
— І для цього ви приїхали з Нью-Йор

ка? — недовірливо запитала Венда.
— Авжеж, — відказав він, погладжуючи 

бороду.
— Не розумію.
— Зрозумієте, — мовив він, пильно роз

глядаючи її.
Венда відчула, що от-от заллється крас

кою.
— Між нами щось зайшло, і я приїхав 

з'ясувати, що саме.
— Між нами?
— Авжеж.. І ви знали про, це ще того 

самого вечора, як і я.
— Я?
■— Та облиште ви прикидатися, — мовив 

він, підводячись, і почав ходити по кімнаті. 
Потім обернувся до Венди й сказав: — Не 
вдавайте переді мною наївне дівчисько. Це 
ваша роль у кіно, поки ви не здобудетесь 
на щось краще, а зі мною таке не прохо
дить. Ви ж бо зовсім не дурна.

— Дякую, — сказала вона. — Хочете 
чогось випити?

— І гостинну господиню теж не треба 
вдавати.

— А кого ж мені вдавати?
— Саму себе, — відказав Келвін, — хоч 

би хто ви були. Якщо, звісно, знаєте.
На очі Венді раптом набігли сльози, бо 

слова цього чоловіка дуже нагадували їй

те, що сказав колись Філ. Але вона посміх
нулась і промовила:

— Еммаліна Сміт-К-келлі-Вішневскі... дві
чі розлучена. Вибирайте, що вам більше 
д-до вподоби.

— Гаразд, — сказав Келвін. — Поверні
мося до Емм. Мені подобається. Я хочу 
знати про вас геть усе, тільки ви ні про що 
мені не розповідайте. А про себе я розка
жу вам рівно стільки, с̂кільки вважаю за 
потрібне. і

— Так нечесно.
— Я не хочу, щоб ви знали про мене де

які речі. Та й, правду кажучи, сам волів би 
їх не знати. А про все інше довідаєтеся 
згодом — якщо вам буде цікаво.

«Боже мій, — подумала Венда, — це 
щось зовсім нове, принаймні для мене. 
Приїхав спеціально, щоб завести роман!..» 
І з цікавістю чекала, коли ж він підійде до 
неї, знову поцілує... Худорлявий, дужий, не 
такий уже й мовчазний. Суворе, засмагле і 
обвітрене обличчя, в якому було багато 
суму, але й багато доброти.

— Я хочу, аби ви знали, що я попросив 
дружину дати мені розлучення.

Венда перелякалась. Уста їй розтулилися.
— Ви знову вдаєте Венду Олівер. Припи

ніть, — засміявся Келвін.
— Але ж це жахливо, — мовила вона. — 

У вас є діти?
— Троє.
— Не можу сказати, що відчуваю до вас 

велику симпатію.
— Будьте дорослою. Цей шлюб скінчив

ся задовго до того, як на сцені з'явилися 
ви. Останні три роки ми не живемо, а му
чимось, і то тільки заради дітей. Але, по
знайомившися з вами, я вирішив розрубати 
цей вузол.

— Незважаючи на дітей?
— Слухайте, — мовив Келвін, — я не 

знаю, що гірше — коли батьки розлучають
ся, чи коли вони терпіти не можуть одне 
одного, але й далі живуть разом. Мої бать
ки ненавиділи одне одного лютою нена
вистю, але так і не розлучилися. Усе це так 
знівечило мені душу, що я багато років не 
міг прийти до тями/ та й не певен, чи вза
галі прийшов. А якби вони знайшли в собі 
мужність розійтися по-доброму, це, гадаю, 
було б краще для нас усіх.

Венда підійшла до невеличкого бару в 
кутку кімнати й налила собі віскі з содовою. 
Жестом показала на пляшки гостеві, але 
той похитав головою. Вона відчувала, що 
їй треба випити, і вирішила негайно поклас
ти край цьому знайомству.

— Я не маю звичаю заводити романи з 
одруженими чоловіками.

— А хто вас просить заводити зі мною 
роман? Я?

— Тоді чого ж ви приїхали сюди й хоті
ли бачити мене?

— Знову поясню все спочатку, — мовив 
Келвін з жартівливо-страдницькою посміш



кою. — Я приїхав поговорити з вами, а не 
спокушати вас. Між нами щось виникло, то 
я подумав, чи не схочете ви з'ясувати, що 
воно таке. Можливо, це скінчиться одру
женням, а можливо, й нічим. Якщо вас це 
зовсім не цікавить, то скажіть мені.

— І ви повернетесь назад до сім'ї?
— Ні. Звідти я пішов. Якийсь час поживу 

на Заході — в Нью-Мексіко, Арізоні, Калі
форнії. Буду малювати.

Венда сиділа, тримаючи в руці склянку, 
але не пила й уважно дивилася на нього. 
Вона не знала, що їй діяти, що казати. Кел- 
він теж сидів мовчки і, погладжуючи бо
роду, розглядав Венду із загадковою ус
мішкою. Нарешті озвався знову:

— Цієї суботи ми зробимо з вами неве
личку подорож.

— Ми з вами?
— Ну от, ви знову заговорили як міс 

Венда Олівер, кінозірка.
— Але ж це я і є, — відказала Венда.-— 

А коли вам не подобається...
— Це спосіб, у який ви заробляєте со

бі на прожиток, — мовив Келвін. — І, як на 
мене, цілком гідний, за умови, що ви 
маєте щось за душею. Але ніколи не плу
тайте свого образу на екрані з власним «я». 
На образах я розуміюся. Недарма ж я ху
дожник.
""Підвівшись, він поцілував їй руку і сказав:

— Я спинився в «Беверлі-Вілшірі». Завт
ра зателефоную вам. — Відтак рушив до 
дверей і зачинив їх за собою, перш ніж 
Венда здогадалася провести його.

Цей візит зовсім спантеличив її, тим па
че що вона палала бажанням продати свій 
будинок у Беверлі-Хіллз, де так недовго 
жила з Баком.

З допомогою Енн Петч (хоч та й ува
жала сміховинною саму ідею переселення: 
«Сентиментальні вигадки, — казала Енн, — 
наче ви колись тут по-справжньому жили 
чи були щасливі») Венда заходилася шукати 
нової оселі й зрештою надибала в Бель- 
Ері стару садибу в англійському стилі, з 
плавальним басейном. Та Енн наполегливо 
доводила, що то для неї «надмірна розкіш».

Перебравши на себе Вендйні справи, Енн 
трохи не щодня дратувала її всілякими об
меженнями: то відмовлялася давати на
тиждень більш як по п'ятдесят доларів ки
шенькових грошей, то не хотіла ставити свій 
підпис на чеках до оплати тих покупок, які 
вважала Венді «не по кишені», то накладала 
вето на ті чи ті її доброчинні наміри — до
помогти статистці, в якої захворіла дитина, 
чи старому швейцарові, що вже нездужав 
працювати, чи відставному студійному по
лісменові.

Та куди серйозніше дошкуляли Венді 
прикрощі з кіностудією. Менні Фокс упер
то твердив, що треба кувати залізо, поки 
гаряче, й домагатися від студії нового кон
тракту, який обумовлював би для неї знач
но більшу платню і право особистого схва

лення сценарію та вибору режисера, опера
тора, перукаря і гримера.

Менні дуже різнився від Філа Бамберге- 
ра, і Венда навіть не могла сказати, чи по
добається він їй. Ділок він, звісно, був ХОМ 
куди: набиваючись їй в агенти, безнастанно 
дзвонив по телефону, оббивав пороги вдень 
і вночі, хай би де вона була—на Західному 
чи Східному узбережжі, — аж поки Венда 
пристала на його пропозицію. Вона зна
ла, що клієнтура в нього велика й поважна, 
і, можливо, саме оця Фоксова настирли
вість схилила її взяти його за агента: адже 
його рішучі методи були такі несхожі на 
«тихі підступи» Філа Бамбергера.

Венда не заперечувала, коли Менні почав 
настійно проповідувати необхідність «зміни 
ставлення до Венди Олівер». «С-бомба» ма
ла величезний касовий успіх; пошта прино
сила паки листів од глядачів, що вимагали 
нових фільмів з Вендою Олівер; інші студії 
були ладні не тільки взяти її «напрокат», 
якщо «Спектакуляр» не знайде застосуван
ня її талантам, але й беззастережно пере
купити контракт. Надходили пропозиції на
віть з Англії та інших європейських країн, 
але, на думку Менні, вони не варті були 
уваги. «То все дрібнота», — казав він.

Коли розмова дійшла до суті, Нік Фортіс 
випростався на повен зріст, якого йому до
давали високі підбори, ще й навшпиньки 
звівся і сказав:

— Люба дитино, чи не забагато ви про 
себе уявили? «С-бомба» вибухнула, це так. 
Але могла й не вибухнути. Це просто щас
ливий випадок. Що ж до вас, то ви не така 
й велика актриса. Зрозумійте мене пра
вильно, голубонько: ви, звісно, маєте пер
спективи, але це всього тільки ваш перший 
успіх, і хто знає, чи він повториться? Я не 
знаю.

Венда подивилася на Менні, мовчки про
хаючи його стати на її захист. Слова Форті- 
са налякали її.

— Дурниці! — сказав Менні Фокс, і собі 
підводячись. — Ви заволоділи великою ка
совою зіркою і навіть самі цього не розу
мієте. Де ж пак, — провадив він, зневаж
ливо тицьнувши пальцем на шефа студії 
«Спектакуляр», — коли ви п'ять років тому 
вперше уклали з нею контракт, то ні разу 
не використали її й не поновили контракт 
після першого терміну. Ось який розумний 
ваш «Спектакуляр»!

— Не смійте так розмовляти зі мною! — 
крикнув Фортіс. — Навіть коли я працював 
на Дарріла Занука, то не дозволяв йому та
кого тону! — Він зиркнув на Венду, тицьнув 
на неї пальцем так само, як перед тим 
Менні на нього, і мовив: — Погляньте ли
шень на неї! Перелякане курча, та й годі! 
Та вона ж нічогісінько не тямить. Не має 
ще анінайменшого уявлення про акторську 
гру, а й собі туди ж — доводить, ніби вона 
хтозна-який талант!

Він заходив туди й сюди по своєму вели-



чезному кабінету — більшому навіть, ніж у 
Муссоліні за часів його лицедійства в Іта
лії, — і невідповідність між його зростом 
та виглядом і самим кабінетом викликала в 
Менні мимовільний сміх.

— Не смійтеся! — гримнув Фортіс. — А 
то глядіть, щоб ви не засміялись у мене на 
кутні! — Він знову показав на Венду. — Як 
на мене, вона нічим не різниться від інших. 
Гоже личко. Гарна фігурка, апетитний задок 
і все таке інше. Ласий шматочок.

— Я п-прошу вас не говорити так про 
мене, м-містере Фортіс, — ледь чутно озва
лася Венда.

— Тепер я містер Фортіс. А був же Нік. 
Та ви просто шмат м'яса! — знову закри
чав він. — Предмет купівлі-продажу, як і 
всі інші! Затямте це своєю гарною голів
кою, і, може, тоді ви досягнете чогось у 
кіно. А ні — то дзуськи!.. Ну, а тепер мене 
ждуть справи, — докинув він.

— Це ваше останнє слово? — запитав 
Менні, не даючи взнаки, який він вражений.

— Останніх слів я ніколи не кажу, — від
рубав Фортіс.

— Гаразд, Вендо, — мовив Менні. — То
ді їдьмо на студію «Фокс», побачимо, що 
запропонують там.

— Фокс-шмокс! — перекривив його Фор
тіс. — Не забувайте, що ви маєте зі мною 
контракт.

— Розірвати контракт — не первина для 
Голлівуду, — відказав Менні, взяв Венду 
під руку й вивів з кабінету.

На автомобільній стоянці вона запитала:
— Ми справді поїдемо на «Фокс»?
— Та ні, — відповів Менні. — Просто я 

сказав так, аби трохи настрахати цього 
гладкого недомірка.

— Н-не думаю, щоб він злякався.
Венда не знала, що, навпаки, злякався

Менні; та й саму її пойняв страх. Фортіс міг 
розірвати контракт. Міг тимчасово усунути 
її від зйомок. Або ж, нарешті, припинити 
чинність контракту на три місяці, доки мйне 
черговий річний термін, а тоді почати новий 
термін з такого самого тримісячного при
пинення контракту. На стільки часу грошей 
у банку в неї не вистачило б.

Так чи інак — Венда й сама не знала, як 
усе це почалося, — а, перебравшись до но
вого будинку в Бель-Ері, вона почала щове
чора зустрічатися з Келвіном. Це ще дуж
че бентежило її, бо Келвін волів показува
тися тільки в таких місцях, де б її ніхто не 
впізнавав. Він возив її далеко по узбереж
жю — ген за Лагуна-Біч і Малібо. Або до 
ресторану, що його надибав на околиці 
Барстоу, в пустелі Мохаве. Ресторан звався 
«Гайок над струмком» («Такий собі 
оазис», — казав Келвін). Він наполягав, щоб 
Венда завжди була в темних окулярах, у 
шарфі, без косметики, а часом і просто в 
джинсах.

^  У свою першу суботню прогулянку (на 
N  яку Венда погодилась усупереч Енн Петч,

котра кричала, що вона'зовсім не знає цьо
го чоловіка й що він може десь зарізати 
її) вони подалися до Санта-Барбари, де 
Келвін записав її у фешенебельному при
бережному мотелі як Емму Сміт, а сам 
найняв кімнату в невеличкому готелі у міс
течку.

Вони зустрілися в ресторані, але ту ж 
мить, як хтось за сусіднім столиком сказав: 
«Здається, це. Венда Олівер», — Келвін під
кликав офіціанта, заплатив за вечерю і, 
взявши Венду за руку, потягнув геть. Він 
одвіз її в мотель, покинув там, а тоді по
їхав до іншого ресторану і невдовзі по
вернувся з тацею, на якій були два біф
штекси, салат, пляшка вина, склянки, ножі 
та виделки.

— Ви соромитеся, щоб вас не побачили 
зі мчрю? — запитала Венда.

— Не кажіть дурниць, — відповів він. — 
Я не хочу галасу в пресі: «Венда Олівер зу
стрічається з всесвітньовідомим художни
ком Келвіном Бернардом!»

—  А ви справді всесвітньовідомий?
Він зайшовся таким реготом, що аж 

сльози виступили йому на очах. Нарешті 
сказав:

— У деяких колах. Не в світі кіно. І вза
галі, якщо подумати, ці кола досить вузькі.

Вечорами він з'являвся біля Вендиного 
будинку тільки тоді, коли надворі зовсім 
сутеніло, і, залишивши за два квартали взя
ту напрокат машину, далі йшов пішки. Кіль
ка разів він знаходив на шибці машини 
штрафні оповістки за недозволену стоянку, 
а якось, повернувшись о першій годині но
чі, застав поряд полісмена на мотоциклі.

Можливо, тому й з'явилася в пресі єдина 
згадка — певна річ, в огляді Агі Мерфі:

«Відомий в усьому світі художник 
Келвін Бернард ось уже три тижні по
тай перебуває в нашому місті... В той 
же час рудоголова Венда Олівер, учо
рашня героїня «Секс-бомби», що її, 
як кажуть, студія «Спектакуляр» має 
намір усунути від зйомок, часто зу
стрічається у відлюдних місцях з яки
мось таємничим бородатим незнайом
цем. Чи промовляють про щось ці два 
факти, поки що важко сказати».

Це так розлютило Келвіна, що він три дні 
не з'являвся до Венди, а по телефону ска
зав, що, мабуть, йому взагалі краще виїха
ти з міста. Та на той час Венді було страш
но навіть подумати про розлуку, бо Келвін 
просто-таки причарував її.

ї ї  весь час дивувало, як ото він може 
справляти враження небалакучого й разом 
із тим годинами говорити не вмовкаючи. 
Вона одразу відчула, що він сильний, на
дійний і надзвичайно мужній. Для цього 
не треба було й бороди, та коли Венда 
запитала, навіщо він її носить, Келвін прос
то одказав:

— Мені подобається.



— Вона робить вас схожим на Ісуса Хрис
та, — хихикнула Венда.

— Всі чоловіки з бородами схожі на ку 
са Христа. А хіба він вам не до вподоби?

— Колись я любила його, — сказала 
Венда, — але він ніколи не відповідав на 
мої молитви.

Келвін засміявся і спитав:
— А ви сподівалися, що відповість?
— Авжеж, — мовила Венда.
Вона помітила, що Келвін завжди спокій

ний та врівноважений, на відміну од неї са
мої, з її безнастанними страхами й непев
ністю. До того ж він був освічений, тим 
часом як їй бракувало елементарних знань 
і виховання. При ньому вона почувалася 
зовсім дурною, і їй просто не вірилось, що 
він міг зацікавитися нею з якогось іншого 
погляду, окрім цілком очевидного.

А проте після отого першого вечора, як 
приїхав, він і разу не поцілував її, ба на
віть пальцем не торкнувся. Слухаючи його 
розповіді, Венда не переставала дивуватися 
з того, скільки всякого він бачив у житті. 
Він учився в Нью-Йорку, Парижі й Римі, жив 
в Іспанії, Марокко, Німеччині й Шотландії, 
побував у Мексіці й Індії, Японії й Порту
галії, в Кенії, в Радянському Союзі, Польщі, 
Чехословаччині, Болгарії.

Щодо чотирьох останніх подорожей Кел
він з власної ініціативи пояснив, що десь 
протягом десятьох років був близький до 
Комуністичної партії Сполучених Штатів, 
але кілька років тому відійшов од неї. Він 
викладав якісь свої аргументи, та Венда їх 
не зрозуміла.

— Чому для вас над усе важить політи
ка? — запитала вона, почуваючи свою ціл
ковиту нездатність розмовляти на політичні 
теми.

— Тому, що я, — відказав Келвін, — вихо
дець із найзлиденнішої частини Нью-Йор
ка— долішнього Іст-Енду. Тому, що комуні
стична партія була єдиною організацією в 
Америці, яка в роки депресії справді на
магалася щось удіяти для мільйонів безро
бітних, котрі день-у-день зазнавали, болючих 
ударів. Тому, що я й досі вважаю, що со
ціалістична система економіки — єдиний 
засіб проти війни, безробіття, злиднів, тем
ноти й приниження людини людиною.

То все були для Венди надто високі ма
терії, хоч при слові «злидні» вона стрепену
лась, бо сама зростала в злиднях і добре 
знала, що воно таке. Вона й раніш не раз 
думала над тим, чому деякі люди багаті, 
але більшість — біднота. Не могло ж бо 
справді бути так, як їй колись казали, — і 
деякий час вона в це вірила, — ніби бідні 
люди убогіші розумом, ніби вони цілком 
задоволені своїм становищем і просто не 
хочуть докладати зусиль, аби вибитись із 
злиднів.

— А що ви знайшли в мені? — зненаць
ка запитала вона ледь чутним голосом.

Ця раптова зміна теми викликала в Кел- 
віна бурхливий напад сміху.

Усе ще сміючись, він відповів:
— Важко сказати. Я ніколи не мав ба

жання заводитися з кінозіркою чи взагалі 
з актрисою. Як на мене, більшість акторів 
надто високої думки про себе. До того ж 
ви явно не мій тип жінки — мене звичайно 
ваблять гнтелектуалки в черевиках на низь
ких підборах і в рогових окулярах.

— То ви боїтесь, що можете закохатися 
в мене? — запитала Венда й усміхнулася.

— Ніхто отак нараз не закохується, моя 
люба Емм. Це досить тривалий процес. 
Кохання приходить не зненацька, а посту
пово. — Він зазирнув їй у вічі: — Ви ж іще 
ніколи в житті не кохали...

З Вендиних очей бризнули сльози. Кел
він присунувся до неї, обійняв рукою за 
плечі й дав їй виплакатись, одразу збагнув
ши, що вона горнеться до нього не як жін
ка до чоловіка, а скорше як скривджене 
дитя до батька.

Коли виник конфлікт із студією «Спекта- 
куляр», Келвін настійно радив Венді не по
ступатися. Перед тим вона дала йому про
читати сценарій «Темний пурпур», і, проси
дівши над ним дві години, Келвін сказав:

— Ні, не годиться. Це та сама роль, яку 
ви грали в усіх попередніх фільмах. Вона 
не сприятиме вашому зростанню ні як акт
риси, ні як людини. Відмовтеся.

Та Венда не знала, як це зробити, а Мен- 
ні, певна річ, не мав наміру заходити так 
далеко. Тим часом Фортіс підозріло мовчав.
Агі Мерфі і її конкурентки в лихослів'ї,
Лоллі, Шейла та Гедда, щотижня натякали 
на хитке становище Венди в Голлівуді. Агі 
навіть подзвонила їй і запросила до себе, 
щоб поговорити про це.

Венда погодилась, але не поїхала до неї.
Було таке гарне надвечір'я, і вони з Келві- 
ном, зібравшись на прогулянку машиною,

_ заїхали аж за Сепульведу, ген у пустелю 
Мохаве. По дорозі Венда милувалася дов
колишніми скелями, потім вони вечеряли й 
пили пиво в придорожньому містечку серед 
пустелі, отож повернулися пізно ввечері. А 
за два дні в черговій «колонці Мерфі» було 
надруковано:

«Деякі наші молоді актриси надто 
рано забирають собі бозна-що в голо
ву. Я маю на думці таку собі фарбова
ну руду особу (ім'я її поки що не на
зиваю), яка знялася недавно в одному 
гучному фільмі. Підтримувана своїм 
корисливим агентом, вона зажадала 
від студії права схвалення сценарію та 
вибору режисера, оператора, гримера 
й перукаря, а також чималого додатку 
до платні. Це невдячне курча завело 
особисту репетиторку, котра нібито ви
конує обов'язки секретарки, й висло
вило бажання зіграти леді Макбет— 00
не більше й не менше! Але ж усі ми N



знаємо, яка доля спіткала леді Макбет, 
чи .не так?»

Коли Венда прочитала це, ЇЇ аж замлоїло, 
і замість Менні вона подзвонила Келвінові. 
Той з'явився десь за півгодини, перебіг очи
ма «колонку Мерфі» й жбурнув газету на 
кофейний столик.

— Словоблудство, — сказав він. — На
віщо ви зважаєте на такі дурниці?

— Вона розлютилася на мене за те, що 
я позавчора не прийшла до неї, як обіцяла.

— І добре зробили. А я й не знав, що у 
вас побачення.

— Я просто забула.
Вони подивились одне на одного й усміх

нулися.
— В неї тут велика сила, — серйозно ска

зала Венда.
— Не більша, ніж ви самі їй надаєте, — 

відказав Келвін.
В цю хвилину задзвонив телефон. То був 

Менні.
— Я не хотів би, щоб вас засмутила пи

санина отої Мерфі, — сказав він.
— Нічого не можу з собою вдіяти.
— Вона таки заповзялася проти вас, мер

зотниця, але ви на те не зважайте. Я маю 
відомості, що листи глядачів і досі потоком 
пливуть на студію, а прибутки за минулий 
тиждень просто-таки фантастичні. Якщо ми 
протримаємося ще трохи...

— Він має рацію, — сказав Келвін, обняв 
її й запропонував: — У мене є хатина в го
рах Сьєрри, поблизу Індепенденса. Чи не 
хотіли б ви її побачити?

—  Таж тепер зима, — відповіла Венда.— 
Певне, там страх як холодно?

— Авжеж. Довкола сніг. Величні сосни, 
гори, скелі. Тиша, безлюддя. Ніяких теле
фонів. Я певен, що вам сподобається.

— Ну що ж, колись з охотою поїду по
дивлюся.

— Завтра й вирушимо.
— Ой ні!
— Ми зіб'ємо із сліду репортерів і добре 

відпочинемо. Поблукаємо з вами по там
тешніх околицях, а Фортіс нехай тут пока- 
зиться.

— Я н-не можу, — мовила Венда.
— Чому?
— Тому... — відказала вона.

монолог
„ (20 березня 1957)

Я така знервована, що кілька ночей уже 
не можу заснути без нембуталу. Добре, що 
мені його дають у кількох місцях, — адже 
доктор Рубенстайн ніколи не виписує більш 

^  як п'ять таблеток за раз, а це ж просто 
сч  сміх, бо хоч яка я «нещадна до себе» (так

він каже) і хоч як мене посідають думки 
про смерть, одначе накладати на себе руки 
не збираюсь.

Усе повторюється знову, як ото, кажуть, 
в історії. Тільки я сумніваюсь, що кінець 
буде такий самий, як два роки тому. Бо 
тоді, після того як я зникла й вони усунули 
мене від зйомок, мені таки пощастило за
гнати їх на слизьке. Тепер вони знову зчи
няють бучу, але навіть Менні не певен, що 
ми зможемо відбитися.

— Хоч як воно є, — сказав він, — а не 
можна посередині зйомок відмовлятися 
працювати. Це ж не те, що минулого разу, 
коли ми забракували «Темний пурпур». Ад
же «Квітка пристрасті» вже знімається.

— Навіть коли я хвора? — запитала я.
— Вони не вірять, що ви хвора. Кажуть, 

усе це просто вереди й нестерп... себто 
важка вдача. Гедда і Агі Мерфі також при
наймні раз на тиждень дають по вас залп: 
мовляв, ви і нелояльна, і невдячна, і ще 
бозна-яка.

— Агі вже зо два роки гострить на мене 
ножа, — сказала я. — Ще відтоді, як я 
вперше не вволила її волю. А такого знести 
вона не може, бо має себе тут за короле
ву. Пригадуєте, що вона сказала, коли я 
подалася з Келвіном?..

Вони тоді довго не могли винюхати, де я 
поділася, а ми ж бо добру половину того 
часу були не далі як за двісті миль від Лос- 
Анджелеса! Келвін таки збив їх усіх зі сліду. 
То була знаменита розвага. Ну чисто вам 
дві королівські особи, які мандрують інког
ніто, уявляєте? І ніхто, жодна душа не впі
знала нас, коли ми їхали на схід через 
Блайт до Квотсайта, штат Арізона, а тоді 
назад через Нідлс до Лас-Вегаса й ген на 
північ до Тонопи, що в штаті Невада.

У Лас-Вегасі ми купили газети й побачили 
в них великі заголовки:



В. О. ЗНИКЛА БЕЗ СЛІДУ!
ДЕ НАША ВЕНДА-МАНДРІВНИЦЯ? 
ПОВЕРНИСЬ, МАЛЕНЬКА ВЕНДО!

В газетах писалося, що Венда Олівер за
йшла в конфлікт з кіностудією і відмовила
ся грати в «Темному пурпурі», вимагаючи, 
щоб їй платили по сімдесят п'ять тисяч до
ларів за фільм і надали право самій виби
рати собі режисера й так далі. То була 
правда, але все це подавалося так, наче 
я якась підступниця, а .̂не людина, котра 
обстоює свою гідність, добивається поваги 
до себе й хоче робити щось краще, аніж 
крутити стегнами, виставляти напоказ груди 
й удавати з себе сексуальну. Хіба це так 
погано — хотіти стати кращою, ніж ти є, 
прагнути вдосконалення?

— Ось до чого зводиться так звана аме
риканська мрія, — сказала я Келвінові того 
вечора у Неваді.

— Американська мрія — це груба грош
ва, — одказав він. — Отож стережіться, бо 
у вас теж є дещо в банку.

— Не так уже й багато, — зауважила 
я. — До того ж успіх актриси — це успіх її 
останньої картини.

— Я маю вам дещо *, сказати, — мовив 
він. — Коли хочете знати, ваша остання 
картина — це щось надзвичайне. А якщо ви 
не маєте грошей, їх маю я.

Саме після тієї розмови, пізно вночі, я 
крадькома вислизнула з дверей свого бу
диночка в мотелі й постукала до Келвіна. 
Він уже спав, а коли потягнувся до лампи на 
столику при ліжку, я спинила його руку й 
сказала:

— Не треба світла...
Наступного ранку ми знову вирушили в 

дорогу й поїхали пустелею на північний 
схід (люблю пустелі), через Фаллон і Кар- 
сон-Сіті (Ріно вирішили обминути, щоб нас 
там хто не впізнав), потім повернули на 
південь до озера Тахо й ще далі, до отого 
дивовижного озера, що зветься Моно й 
нагадує Місячні краєвиди (Келвін сказав, що 
воно справді вулканічного походження, і в 
мене аж мороз пішов поза шкірою). Доли
ною річки Оуенс доїхали до Індепенденса, 
а тоді звернули просто в гори.

В Келвіновій хатині ми почували себе, мов 
двійко дітлахів. Та яка там хатина! То був 
скорше мисливський будинок, збитий із гру
бих колод, з антресоллю в просторій кім
наті й таким величезним каміном, що в ньо
му, мабуть, умістилося б ціле дерево. Ме
не цікавило, чи бували тут його дружина й 
діти, — певно, що так, — але я вирішила не 
думати про це, а сам Келвін, звісна річ, про 
них не згадував.

Ми спали на тій антресолі, і я бачила на 
рубленій стелі мерехтливі одсвіти полум'я; 
а одного разу обляглися навіть просто на 
ведмежій шкурі перед каміном, в якому 
гуготів огонь. І загалом жили неначе на

Місяці — довкола на багато миль був лише 
сніг та сніг, і ніде жодної оселі, і така тиша, 
аж моторошно ставало — окрім хіба тих 
днів, коли пригрівало сонечко: тоді було 
чути, як з даху зсувається сніг. А повітря 
завжди було мов крижана джерельна во
да, день і ніч («...тебе лиш кохаю»).

Ми часто вирушали на прогулянки, і Кел
він учив мене ходити на лижах, але я без 
кінця падала. Він показав мені чимало пта
хів і тварин, яких я бачила тільки в зоопар
ку. Були там перепели й фазани, в лісі 
траплялися олені, а одного теплого вечора 
до будинку придибав єнот (він прокинувся 
од зимової сплячки, як пояснив мені Кел
він) і скинув накривку з відра, в яке ми 
прибирали недоїдки.

Ми виставили для нього їжу й миску з 
водою, бо Келвін сказав, що єноти завжди 
миють поживу, перш ніж їсти. Я спочатку 
не повірила, але того ж таки дня, коли сніг 
підтанув на сонці й з бурульок закапало, 
звірок підтюпцем вибіг із сосняку, схожий 
на іграшкового ведмедика. Він підібрав 
скибочку хліба, яку я поклала на камінь 
біля миски, занурив у воду й почав терти 
обома чорними лапками, аж поки хліб геть 
розкришився. Побачили б ви вираз його 
смугастої мордочки! Це було просто ча
рівно.

Ми з Келвіном довго блукали лісом, схо
дили на горби, грали в сніжки. А одного 
вечора він приніс мольберт, полотно, пензлі 
й почав малювати з мене портрет — олій
ними фарбами.

— А я думала, що ти не малюєш порт
ретів, — зауважила я.

— Звідки ти взяла?
— Хтось мені казав.
— Він сказав тобі неправду. А втім, порт

ретів я таки не малюю — я малюю облич
чя. Нема нічого принаднішого за людське 
обличчя.

— Ну, в мене воно не таке вже й при
надне.

— Твоя правда, — сказав Келвін, і це ме
не трохи образило. — В ньому є якийсь 
гандж, і тим-то воно мені й подобається. На 
екрані обличчя в тебе гарненьке, бо його 
розфарбовують і знімають під певним ку
том, але мені воно до вподоби без гри
му — саме своєю неправильністю, асимет
ричністю.

— А що ж у ньому не так? — поцікави
лась я, ще дужче образившись.

— З мистецького погляду? — запитав 
Келвін і сам собі відповів: — Очі замалі й 
надто близько посаджені. Завелике підбо
ріддя. Ніс якийсь кумедний — ні се ні те.

— Дякую, — мовила я.
Келвін засміявся і сказав:
— Мені твоє обличчя миліше за будь-

яке інше в світі, навіть за такі, як у Ави 
Гарднер і Елізабет Тейлор, хоч їх одностай- О  
но вважають довершеними красунями. ОД



*— О-он як? — промовила я, виставляючи 
саму себе на посміх.

По правді, мені здається, що саме це я й 
робила в двох своїх останніх фільмах — ви
ставляла саму себе на посміх і заживала но
вої слави, створюючи карикатуру на свій так 
званий сексуальний екранний образ.

— Де це ти нахапалася такої манірної са
лонної вимови? — запитав Келвін. — У си
рітському притулку?

— Ні, в кіно, — відказала я. — Я найдуж
че захоплювалася великосвітськими дамами 
типу Грір Герсон.

— Отож-бо, — сказав Келвін і спохмур
нів. — Твоя біда в тому, що ти надивилася 
забагато кінофільмів. А життя — це не 
кіно.

— Це ти мені кажеш?
— Тоді чому ж ти поводишся так, наче 

в кіно?
— Хіба?
Він сердито глянув на мене й мовив:
— Я б не казав, коли б не думав так. — 

А потім, прибравши дуже серйозного ви
гляду, поклав пензель, яким робив ескіз, і 
додав: — Ось, приміром, сьогодні вночі ти 
вдавала пристрасть, хоч насправді не відчу
вала її. — В мене спалахнули щоки, а Кел
він тим часом докінчив: — Навіщо ж ця 
гра? Коли не відчуваєш чогось, то не треба 
прикидатися.

З очей мені бризнули сльози, і я призна
лася, що зі мною ніколи в житті такого не 
було, а він пригорнув мене (я чула запах 
лляної олії, що нею він розводив фарби) і 
сказав:

— Я знаю, але хай це тебе не турбує. 
На все свій час.

— Я н-не хочу, щоб ти п-подумав... — Я 
раптом знову почала страшенно заїкати
ся, чого зі мною не було вже кілька років, 
хіба що від великого хвилювання, хоча в 
дитинстві заїкалася весь час. —* Я н-не хо
чу, щоб ти подумав, ніби я не кохаю тебе.

— А ти мене кохаєш?
— Здається, так.
— Ми це з'ясуємо, Емм, — сказав він.
Усі ті три тижні, що ми прожили в його

хатині, Келвін сам готував їжу. По харчі 
їздив машиною до Індепенденса, і одного дня 
повернувся з газетою, похмурий і лихий. 
Він нічого не сказав мені, але, поки готував 
сніданок, я переглянула ту газету — вона 
була з Сан-Франціско, — і в колонці Уол
тера Вінчелла прочитала:

«Пролетарський художник Келвін 
Бернард переховується (так йому здає
ться) в своєму затишному гніздечку в 
горах Сьєрра-Невади з одною пишною 
рудоголовою втікачкою з Голлівуду. 
Тї ініціали — В. О.».

Я підійшла до Келвіна й запитала:
— Як ти гадаєш — звідки він довідався?
Келвін тільки плечима знизав:
— Не мав би я про що думати!

Але я повернула його обличчям до себе, 
і він сказав:

— Мене просто нудить від цього! У на
шій паскудній країні людина не має ані хви
лини на особисте життя. Яке діло оцьому 
клозетному репортерові до того, де я і що 
роблю або де й що робиш ти?

— А що означає оте «пролетарський»?
— Він навіть тут перебрехав, — сказав

Келвін. — Ніякий я не пролетарський ху
дожник. *

— А як же це тоді розуміти?
— Зараз я тобі покажу, — мовив він і, 

відчинивши велику шафу, почав витягати 
звідти здоровенні полотна. — Пролетарі
ат — це спеціальне визначення робітничого 
класу. А я до нього не належу, хоч батько 
мій був робітник. Сам же я ніколи. Одначе 
багато років моє ім'я пов'язували з робіт
ничим класом, та й тепер мене єднає з ним 
щось досить важливе.

На картинах були зображені робітники з 
піднесеними кулаками; вони несли плакати 
з написами «Страйкуйте!», «Ми вимагаємо 
роботи!» У декого в руках були червоні й 
американські прапори. Інші картини зобра
жували таких собі старих бідаків — чолові
ків і жінок, — з самого вигляду яких було 
видно, що вони зовсім самотні й нікому не 
потрібні.

Особливо запам'яталася мені одна з них, 
на якій був намальований звичайний собі 
старий у кріслі-гойдалці. Він мав такий ви
снажений та стомлений вигляд, що мені аж 
серце стиснулось і я мало не заплакала 
вголос.

— Тепер я облишив цю тему, — сказав 
Келвін.

— Чому?
— Сам не знаю, — відловів він. — Хоч 

почуття, вкладені в ці картини, ще живуть 
у мені. Цими полотнами я зажив слави. А 
нині малюю такі, як ото на стіні.

— Ти не хотів їх продавати?
— Я продав їх хтозна-скільки.
— Мені вони подобаються більше, 

ніж... — Я замовкла.
— Ніж оті, що на стіні?
— Так. Тих я не розумію, хоч, як на ме

не, вони доволі гарні.
— То переважно картини настрою. В 

них я намагався передати розпач і радість, 
тугу й надію, людські поривання.

Вони були такі дивні, ті картини. І хоч 
зображували реальних людей, майже з та
кими самими обличчями, як на ранніх по
лотнах, одначе люди ті блукали в похму
рих хащах, або ж серед спалахів полум'я, 
серед руїн, а то й у хмарах. На інших кар
тинах людей не було — самі руїни, полу
м'я або ще джунглі: буйні, зелені, з барвис
тими квітами й птахами, а серед тієї кра
си— наполовину прихований людський кіс
тяк, мертвотно-білий, із сталевою каскою 
на голові.

— Оця мені просто бридка, — сказала я.



*— Ні, тобі бридка не сама картина, —* 
заперечив Келвін. — Тобі бридке те, що во
на подає. Усі ці картини промовляють одне: 
цей світ геть прогнив, бо люди самі собі 
створили пекло й приречені жити в ньому.

— І ти не думаєш, що вони зміняться?
— Я завжди так думав, — одказав він,— 

але тепер сумніваюсь. Сьогодні в світі діє
ться таке, що, здається, людству не минути 
катастрофи, яка знищить на планеті все 
живе.

— Але ж ти казав, що віриш у соціалізм 
і в те, що він може змінити світ на краще.

— У принципі — так, — мовив Келвін. — 
Коли я ходив вулицями Москви й Праги, 
Варшави, Софії й Східного Берліна, люди 
видалися мені такими самими, як і в нас, 
хоч безперечно, що вони там куди згурто- 
ваніші.

— Ти знаєш усі оті мови? — запитала я.
— Жодної. Трохи знаю єврейську, її ро

зуміють німці. Але німців я люблю най
менше з усіх.

— Чому?
— Я ж єврей.
-— Так, ти казав. А навіщо ти змінив прі

звище?
— Не я, — відповів Келвін. — Його змі

нив батько — з Бернстайна на Бернарда. 
А от ім'я Корнеліс змінив я сам, бо воно 
сміховинне. Дітлахи дражнили мене Кор
ком.

— Ти справді боїшся, аби люди не дові
дались, що ми разом?

— Гаразд, я відповім тобі, — мовив він 
і вперше, відколи приїхав з містечка, усміх
нувся. — Якщо ти, Емм, переконаєшся, що 
справді кохаєш мене, ми будемо разом на
завжди, і тоді я кричатиму про це на всіх 
перехрестях.

— Отже, це має означати, що ти кохаєш 
мене. Так?

— Ну звісно.
— Чому? Адже я проти тебе ніщо.
— От саме тому, що ти проти мене ні

що, — сказав Келвін.
Я певна, що він тоді пожартував. Просто 

хотів піддражнити мене й таки досяг свого. 
Але ці слова були набагато ближчі до 
правди, ніж він думав, ба навіть ніж думала 
тоді я сама (тепер я знаю це напевне). Бо 
я переконалася, що мені чогось бракує, що 
я позбавлена чогось дуже важливого. От 
тільки не знаю до ладу, чого саме. (Енн 
каже — здорового глузду.)

Я не пам'ятаю ні свого батька, ні матері 
й не знаю, що вони були за люди. Так са
мо й вони не знали мене. Кажуть, мій бать
ко належав до робітництва, а мати мала 
мистецькі нахили — була модельєркою на 
кіностудії чи щось таке, — отож я уявляю 
собі, як мене зачато: у квапливих і наче 
винуватих нічних обіймах двох людей, котрі 
так недовго жили разом і так мало важили 
одне для одного. Не можна давати життя

Дитині в хвилину збудження, та ще й, мож
ливо, після добрячої випивки десь у барі.

Я знаю, що ніколи не зачну дитини в та
кий спосіб (та й чи матиму я її взагалі?) і 
вже, певна річ, ніколи не покину ЇЇ отак на
призволяще, на ласку долі. Дитину треба 
виховувати: передусім — хотіти її, чекати,
оточити любов'ю та піклуванням, навчати й 
ростити, дбайливо пильнувати й .повсякчас 
давати їй зрозуміти, що вона людина, особ
лива істота, — ви розумієте, що я маю на 
думці?

Тієї ночі я так і не змогла заснути, отож 
десь близько третьої встала з ліжка й 
одяглася.

— Куди це ти? — запитав Келвін, який 
теж прокинувся.

— Трохи прокатаюся.
— Та ти що — такої глупої ночі?
— А я люблю глупу ніч.
— Я поїду з тобою.
— Ні, — сказала я. — Я хочу сама.
— Ну гаразд, Грето Гарбо, — погодився 

він. — Тільки будь обережна. Кругом сніг.
— На колесах ланцюги, — сказала я. — 

До того ж я непогано воджу машину. Я 
ненадовго.

— Та тобі й з іграшковою машиною не 
впоратись! — засміявся Келвін.

Але я вже відчула, що він зрозумів моє 
бажання побути на самоті, і пройнялася до 
нього ще більшою любов'ю.

СЦЕНА 14
(Серпень —  вересень 1955)

У серпні 1955 року Келвін і Еммаліна ти
хо взяли шлюб у священика-унітарія в окру
зі Бакс штату Пенсільванія. Поки ця новина N  
дійшла до Голлівуду, вони вже вирушили в СО



подорож на Бермудські острови й до Пів
денної Америки, але газетні заголовки (та 
й репортери) наздогнали їх і там.

У газетах з'явилося чимало іронічних ко
ментарів — навіть передовиці з претензія
ми на гумор, — де ставилося риторичне, 
хоча й не вельми тактовне запитання: «Що 
знайшов Келвін Бернард у Венді Олівер?» 
Мовляв, це правда — вона гожа й знадли
ва, зажила гучної слави й загрібає чималі 
гроші, але ж він — великий художник, лю
дина високого інтелекту, освічений, куль
турний, об'їздив трохи не цілий світ. А во
на — всього-на-всього пустоголова лялька, 
достоту така, яку зіграла вже в багатьох 
фільмах.

Та один відомий театральний критик, ви
ходячи з кінотеатру в Горішньому Манхет- 
тені, де показували повторний випуск 
«С-бомби», заявив своїм супутникам: «А 
що, в біса, знайшла Венда Олівер у Келвіні 
Бернарді?» Його знайомі швидко рознесли 
цей дотеп, і вже другого дня вранці він 
з'явився в доброму півдесятку газет.

Знову повторювалося те саме, що було 
з Баком і Люком О'Брайеном: Венда з Кел- 
віном не могли вийти з готелю в Гамільтоні, 
Ріо-де-Жанейро чи Буенос-Айресі, щоб не 
продиратися крізь натовп. Очі їм засліплю
вали спалахи фотоламп; чоловіки, жінки й 
навіть вуличні хлопчиська тяглися слідом за 
ними аж до ресторанного столика; фото
репортери переслідували їх на машинах і 
скутерах, а в Кіто, в Еквадорі, один запов
зятливий молодик вигулькнув із своєю 
«лейкою» із стінної шафи в спальні готелю 
саме в ту мить, коли вони лягали в ліжко.

Тут уже Келвін дав волю гнівові: він жор
стоко побив репортера, так що той аж зне
притомнів, і розтрощив його камеру об 
мозаїчну підлогу; а вранці йому довелося 
стати перед поліційним судом. Та коли він 
розповів, як усе було, голова суду висло
вив йому своє співчуття, а репортера на 
три місяці засадили за грати.

До того випадку Келвін не відмовлявся 
позувати з Вендою перед фотокамерами 
в кожному місті, куди вони приїздили. Так 
само вони скрізь погоджувалися на офіцій
ні прес-конференції, щиро намагаючись 
вийти з незручного становища хоч з якоюсь 
гідністю. На фотографіях Келвін завжди 
стояв позаду Венди, і його темні очі по
хмуро дивилися спідлоба (мов у пугача на 
дереві), тим часом як вона виблискувала на 
першому плані.

Та скоро йому геть остобісіли запитання 
репортерів і Вендині відповіді, як-от: «Про 
що ви розмовляєте зі своїм новоявлемим 
чоловіком, коли залишаєтесь на самоті?»— 
«Про красу неприкритого людського тіла».

«Скільки дітей ви сподіваєтесь мати?» — 
«П'ятнадцятеро». — «П'ятнадцятеро?!» —

СО «Ні. Двадцятеро».
СО «Що вас найперше привабило до містера

Бернарда? Його картини?» — «Ні. Він схо
жий на суддю Олівера Вбнделла Гоумза в 
молоді літа»...

Келвін рішуче відмовлявся відповідати на 
будь-які запитання, та, коли вони поверну
лися до Сполучених Штатів, здався на 
вмовляння журналу «Лук» і дозволив надру
кувати акварельний портрет/ що його на
малював з Венди на пляжі в Невісі, коли 
вони були у Вест-Індії. Навіть склав неве
личкий текст, що мав супрбводити багато- 
колірлу вкладку (хоч зараз виймай і бери 
в оправу), де говорилося:

«...Шкіра — осяйна, мало не прозо
ра і, коли хочете, навіть світиться в 
темряві. Обличчя її (а немає нічого 
прекраснішого за людське обличчя) — 
майже досконалий взірець дзеркала 
душі: на ньому відбиваються ті страж
дання, через які рано чи пізно прохо
дить більшість людей. ї ї  форми й ста
тура не дуже цікаві з погляду архітек
тоніки і навряд чи надихнули б таких 
митців, як Ель-Греко або Тулуз-Лотрек, 
але вона — живий образ стражденно
го людства».

У вересні вони повернулися в Келвінів 
заміський будинок поблизу індепенденса, 
але тепер його примітивний побут явно не 
викликав у Венди того захоплення, як тоді, 
коли вони приїхали сюди вперше. А натра
пивши в дворі на дикобраза, вона так пе
релякалася, що те страхіття потім навіть 
увижалось їй уві сні. Вона часто виходила 
поночі сама й блукала околицею. Нудилась, 
зітхала й зрештою викликала Менні Фок
са та Келвінового адвоката (він прилетів 
з Нью-Йорка), щоб порадитися з ними про 
справи. Вони розказали їй, що Фортіс зго
ден піти на компроміс і платити по п'ятде
сят тисяч доларів за фільм, але про вибір 
сценаріїв, про спеціально запрошених режи
серів, операторів і так далі не може бути й 
мови.

Обидва — і адвокат, і агент — перекону
вали Венду прийняти запропоновані умови, 
бо останній фільм з її участю з'явився більш 
як рік тому, отож вона, мовляв, і незчуєть
ся, як про неї можуть, забути.

— Ну, на це поки що не схоже, — озвав
ся Келвін, котрий сидів разом з ними.— 
Але я порадив би їй викинути собі все це 
з голови.

— Що ти х-хочеш цим сказати? — запита
ла Венда.

— Я хочу сказати, що ти моя дружина. 
Я цілком спроможний утримувати тебе й 
спатиму так само спокійно, як і досі, якщо 
ти більш ніколи не з'явишся на екрані.

Венда вражено подивилася на нього, а то
ді обернулась до адвоката й агента і ска
зала:

— М-ми все обміркуємо й дамо вам 
знати.

— Я ще хотів сказати, — мовив Менні, — 
що вам пропонують участь у фільмі неза-



лежної німецької кінокомпанії у Франк
фурті, разом з Гельмутом Тірбахом.

— О боже! — вигукнула Венда. — Та він 
просто жахливий! Я бачила його в фільмі 
з Бріжіт Бардо і...

— Еге ж, — перебив її Менні, — він зні
мався з усіма світовими цяцями: з Маньяні, 
Бергман, Даніель Дур'є, — і сам засміявся 
із свого каламбуру, — геть з усіма. А те
пер заснував власну компанію і пропонує 
вам увійти в пай.

Венда обернулася до Келвіна:
— Що ти скажеш на це?
Замість відповіді Келвін підвівся з глибо

кого крісла, в якому досі напівлежав, і пі
шов до лісу на прогулянку. Повернувся він 
аж тоді, коли адвокат і Менні вже сіли 
в свою машину й поїхали до Сан-Франціско.

Того вечора вони вперше посварилися.
— Я гадала, тобі подобається те, що я 

актриса, — сказала Венда.
— Я можу з цим миритися або не мири

тися.
— Ну, т-то от що, любий, — сказала во

на. — Краще тобі з цим примиритися, бо я 
таки актриса.

— Ти ж казала, що твоє заповітне бажан
ня — бути господинею, дбайливою матір'ю.

— Це лиш одне з м-моїх заповітних ба
жань.

— Ти не зможеш сполучати це з роботою 
в кіно.

— Не розумію, чому.
— Я тобі поясню, — мовив Келвін, — 

тільки спершу назви мені хоч одну кінозір
ку, яка це робить.

— Можу н-назвати хоч і сто, — зопалу 
сказала Венда і... замовкла. — До того ж 
у мене, здається, н-не буде дітей, — дода
ла вона за хвилину.

На це Келвін щиро всміхнувся й сказав:
— Не турбуйся, якось постараємося.
— Ти ж знаєш, що я хочу цього над усе 

в житті...
— Я знаю, — мовив Келвін, і вона спалах

нула. — Роздягайся, — звелів він по хви
лі. — Я малюватиму тебе.

— Знову? — Вона засміялася, підійшла до 
нього і, обвивши руками шию, промови
ла:— Ти просто старий соромітник! — А то
ді хутко звільнилась від одягу. «Комусь я 
вже це казала, — майнуло в голові. — Але 
кому?..»

Келвін звелів їй лягти на канапу й ретель
но позасмикував важкі завіси на вікнах. Від- 
так приніс із кутка мольберт і палітру й 
заходився робити начерк вуглем. Та неза
баром йому щось не сподобалось чи то 
в позі моделі, чи то в кольорі, і він, од- 
клавши олійні фарби, взявся до акварель
них. Потім підійшов до Венди Й ЗМІНИВ ЇЙ 
позу, як йому хотілося.

— Так мені незручно, — мовила вона й 
раптом згадала: «Філові!»

— Тоді ляж отак...
— Так ще гірше.

— Я швидко накидаю ескіз, а тоді відпо
чинеш.

Венда лежала в чудернацькій позі, відчу
ваючи, що робить щось непристойне, й ди
вуючись, чого це Келвінові забаглося отак 
її малювати.

— У тебе чудове тіло, — сказав Келвін.
— Дякую, любий. Але я — це не саме ті

ло, — відповіла вона.
— А що ж іще?
— Я маю на думці, що я актриса й хочу 

стати вели... хорошою актрисою.
— Ти й так уже непогана.
— Але я не працюю.
— Хіба я винен, що ти така жадібна до 

грошей? — сказав він.
— Я не жадібна. Просто х-хочу, щоб ме

ні платили стільки, скільки я заслуговую. — 
Раптом вона сіла на канапі, і Келвін невдо- 
волено нахмурився. — І ти перший мав би 
це зрозуміти. Сам к-казав, що ти ради
кал. — Вона враз, мов живих, побачила пе
ред собою нещасних злидарів Еквадору й 
Аргентіни.

— Я розумію... Ану ляж, як лежала, чу
єш? — І він знову заходився малювати. — 
Але я казав тобі: мене нітрохи не обходить, 
виставлятимеш ти на екрані свої тілеса чи 
ні. — Келвін засміявся.

Закінчивши черговий ескіз, він звелів 
Венді лягти і випростати руки й ноги, мов на 
хресті. Вона прибрала потрібної пози і, вту
пивши очі в стелю, заговорила:

— Я не найгірша в світі кінозірка. Ти сам 
так казав. Коли вперше прийшов до мене, 
ти похвалив мене... Може, ти й забув оту 
нашу розмову, але я пам'ятаю.

Келвін не озивався,, і вона провадила далі:
— Ти навіть підохочував мене не посту

патися Фортісові. Можливо, я б і не опира
лася так, коли б не відчувала твоєї під
тримки. Я ж не зовсім певна себе, ти зна
єш. А ти сказав: «Якого біса, втечемо—-і 
край, а Фортіс нехай собі казиться».

Раптом вона помітила, що Келвін теж 
опинився на канапі...

— Я кохаю тебе, Еммі.
— Скажи так, щоб я відчула.
— Та кохаю, кохаю ж я тебе, хай тобі 

абищо, — сказав він, як завжди не підвищу
ючи голосу...

СЦЕНА 15________
(Осінь 1955 —  весна 1957)

Через два тижні після того, як Менні 
Фокс переконав Венду оголосити про за
снування в Нью-Йорку кінокомпанії «Венда 
Олівер продакшенс», Фортіс і студія «Спек- 
такуляр» капітулювали. Це сталося напри- ^  
кінці вересня 1955 року. Боротьба тривала СО



довго й закінчилася Вендиною перемогою 
завдяки тому, що публіка настійно вимага
ла її нової появи на екрані, а широкий роз
голос у пресі про її шлюб з Келвіном надав 
їй «міжнародного статусу». Принаймні так 
пояснював це Фокс самій Венді та ЇЇ чоло
вікові в їхньому помешканні на Іст-Рівер- 
драйв.

Студія «Спектакуляр» погодилася пла
тити їй по сімдесят п'ять тисяч доларів за 
фільм; визнала за нею беззастережне пра
во схвалювати сценарій і не зніматися в 
фільмах, які їй не до вподоби; обіцяла ро
бити все можливе, щоб залучати до робо
ти тих режисерів, яких вона вибере; і, пев
на річ, не заперечувала проти постійного 
оператора та особистого перукаря.

Сам Фортіс подзвонив їй і сказав:
— Неслухняна ви моя дитинко, я надси

лаю вам авіапоштою сценарій. Знімати мо
жемо в Нью-Йорку, отже, вам навіть не 
треба їхати сюди, аж поки самі не схочете.

— Як називається?
— «Дівчинка з Детройта», — відповів він 

і засміявся.
Венда не зрозуміла, чого він сміється, та, 

коли поклала трубку, Келвін пояснив їй дво
значність назви, що походила з одного не
пристойного віршика, і тут-таки продекла
мував його.

— Мабуть, вік просто пожартував, — 
сказала Венда. — Я не стану зніматися 
у фільмі з такою назвою.

Та Фортіс, звісно, не жартував, і лише 
після того, як із розрекламованої назви бу
ло витиснуто все, що завбачалося, її замі
нили на іншу — «Фатальна жінка». «І добре 
зробили, — написала Агі Мерфі, — бо до 
чого, зрештою, дійде наша кінопромисло- 
вість, коли використовуватиме в назвах 
фільмів брудні анекдоти?»

ІП  У розмові з Фортісом Венді раптом спала 
W  одна думка, і вона сказала:

з*

— Ви знаєте, мій чоловік — дуже відомий 
художник, і я хотіла б, щоб він узяв на себе 
оформлення фільму.

— Що-що? — перепитав Фортіс і, лиш 
мить повагавшись, відповів: — Ну звісно ж, 
рибонько, все буде як ви схочете.

Та, щоб догодити Венді і її новому чоло- 
вікові-художникові, студія «Спектакуляр» 
пішла ще далі. Навіть перед тим, як офі
ційно погодитись на Вендині умови, сцена
рій «Фатальної жінки» було* переписано — 
з урахуванням її теперішнього становища. 
В ньому йшлося про одну молоду дівчину 
з Детройта, що, вибившись із самих низів, 
сягнула світової слави.

Юна Бейб Блоссом, «дівчинка з Детрой
та», на шляху до Нью-Йорка побувала в 
Клівленді, Чікаго, Мемфісі, Новому Орле
ані, Майямі і врешті завоювала велетенське 
місто як знаменита натурниця і найсенсацій- 
ніша особа десятиліття. Темна й неосвічена, 
вона стала, проте, живою легендою й пі
діймалася вгору, міняючи коханця за кохан
цем із дедалі вищих верств суспільства, аж 
поки полонила серце одного сенатора, 
бо позування художникам було тільки шир
мою для її потаємних честолюбних праг
нень. Потім вона познайомилася з Гердо- 
ном Деніелсом, славнозвісним скульпто
ром.

Отут-то й наскочила коса на камінь. Хтось 
із двох мав поступитися, але не така була 
Бейб Блоссом. Та в той же час вона позува
ла Гердонові гола, і те, як скульптор ліпив 
з неї перед камерою велику, натуральних 
розмірів статую, стало темою пересудів 
(і фотографій) ще за кілька місяців до ви
ходу фільму на екран, та й на багато міся
ців по тому.

Агата Мерфі, запалившись праведним 
обуренням, з піною на устах виголошувала, 
що Голлівуд (хоч фільм знімався в Нью- 
Йорку) перетворився на новочасні Содом 
і Гоморру, і не тільки тому, що там дозво
ляють собі знімати такі сцени, а й тому, що 
знаходяться «актриси» (це слово взяла в 
лапки сама Агата), які погоджуються брати 
в них участь.

Та це не турбувало.ні Венду, ні Келвіна, 
хоч він, певна річ, був присутній у закрито
му павільйоні того дня, коли знімали цю 
сцену, особисто оберігаючи Вендину скром
ність, коли камери не працювали.

Зйомки «Фатальної жінки» доводили ре
жисера, Дейва Данна, мало не до білої га
рячки. Фільм треба було зняти якнайшвид
ше, а виконавиця головної ролі вимагала 
по п'ятнадцять дублів, аж поки її вдоволь
няла та чи інша сцена. Одначе все обіцяло 
фільмові успіх: декорації, зроблені за
ескізами Келвіна, були пес plus ultra !, так 
само як і костюми та вигадливе освітлення, 
а сценарій давав Венді нагоду показати на 
практиці все, на що вона була здатна. 1

1 Неиереїзерюеиі (лат.).



Саме тоді Комісія по підривній діяльнос
ті вирішила розслідувати факти проникнен
ня комуністичної ідеології в образотворче 
мистецтво й викликала Келвіна Бернарда 
на своє відкрите засідання до Федерально
го управління в Нью-Йорку.

Разом з ним до суду притягли ще кількох 
художників, скульпторів і карикатуристів, 
але всі розуміли, що головною дійовою 
особою був Келвін, — виключно тому 
(й надто тому), що його дружина— найча- 
рівніша жінка в Голлівуді

Келвін тримався стійко, з гідністю відпові
дав на запитання: так, кілька років тому він 
належав до комуністичної партії; атож, са
ме він організував «Фронт митців проти фа
шизму» («А хіба що?»); ні, він не назве 
жодного з тих, кого знав під час свого пере
бування в партії.

Він з'явився на засідання із своїм адвока
том, але відмовився, за його власними сло
вами, «ховатись за першу й п'яту поправки 
до конституції», як це робили інші жертви 
Комісії та й дехто з викликаних разом із ним 
художників. Сказав тільки, що його гідність 
митця, американського громадянина й про
сто людини не дозволяє йому виказувати 
інших людей.

— Гідність? — перепитав голова Комі
сії. — Що ви хочете цим сказати?

— Я так і думав, що ви не зрозумієте 
цього слова, сер, — холодно відказав Кел
він, викликавши оплески майже у всіх при
сутніх.

Але це йому не допомогло. Комісія тут- 
таки звинуватила його в неповазі до влади 
й домоглася від Палати представників схва
лення своїх дій переважною більшістю го
лосів (346 — за, 17 — проти, 68 утримались), 
і суд присяжних у Нью-Йорку негайно ви
дав обвинувальний акт.

У своєму інтерв'ю представникам преси 
в перерві між зйомками «Фатальної жінки» 
Венда Олівер заявила:

— Я, панове, далека від політики. Але 
мій чоловік — видатний художник і видатна 
людина, і мене часто дивує, чому в нас зав
жди переслідують таких, як Келвін, — лю
дей, котрі все життя борються за те, щоб 
усім нам краще жилося на цьому світі. По
міркуйте самі, — провадила вона далі. — 
Мене вважають однією з найбільших голлі- 
вудських зірок, а проте не так давно шеф 
одної відомої кіностудії сказав мені, що я 
всього-на-всього шмат м'яса, котрий він ку
пує та продає, як і всіх інших. Отож щодо 
мене, — промовила вона з притиском, на
скільки дозволяв її слабкий голос, — то я 
на боці отих «шматків м'яса», які вільно 
купувати й продавати.

— То був Нікос Фортіс із «Спектакуля- 
ра»? — поцікавився один репортер.

— Ніяких запитань! — відрубала Венда, 
лукаво підморгнувши.

Невдовзі по тому, як закінчилися зйомки 
«Фатальної жінки», Келвін став перед су
дом, і менш ніж за годину йому винесли ви
рок. Його оборонець заявив, що оскаржить 
рішення суду. Для Келвіна й Венди настали 
тривожні часи: тієї осені їхній відлюдний 
будинок у горах Сьєрра-Невади взяли в об
логу цілі полчища репортерів і телевізійних 
операторів, тож зрештою одної темної но
чі вони втекли звідти й крадькома приїхали 
до Голлівуду. І знову їх переслідувало дру
коване слово.

Найбрудніші «розважальні» й «конфіден
ційні» журнали друкували сенсаційні істо
рії під великими криваво-червоними заго
ловками: «Вона стала дружиною комуніста!»
(з фотографіями, зробленими під час їх
нього медового місяця), «Рудоголова і чер
воний художник», «Секс і підривна діяль
ність!» А коли Венда й Келвін повернулися 
додому в Голлівуд (двері їм відчинила 
Енн Петч), на них чекали паки листів, зде
більшого анонімних, адресованих їм обом.

«Як могли ви, мила американська жінка, 
вийти заміж за мерзенного комуніста?» — 
запитував один з авторів. Другий цікавився: 
«Чому ти не забираєшся назад у свою Ро
сію, смердючий гаде?» Інші обіцяли бойко
тувати «Фатальну жінку» й виставити пікети 
перед усіма кінотеатрами, де її показува
тимуть, або погрожували самій Венді фізич
ною розправою за те, що вона «захищає 
відомого ворога нашої країни — чорноборо
дого іудея-комуніста Корні Бернстайна 
з Бессарабії» («Ми проведем тебе по всьо
му Голлівудському бульвару з табличкою на 
шиї: «Я спала з іудою-зрадником»).

Деякі з тих листів Келвін передав у полі
цію, але більшість просто перебігав очима 
й кидав у камін. Усе це аж ніяк йому не по
добалось, попри всі запевнення оборонця, 
що або апеляційний, або верховний суд 
скасують вирок.

Не подобалось йому і те, що він оді
рвався від роботи, від обжитих місць в Інде- 
пенденсі та Нью-Йорку, де міцно пустив 
коріння. Він відчував, що втрачає в цьому 
шлюбі власне «я». Йому загрожувала небез
пека стати не більш як додатком до своєї 
дружини, і сама думка про це доводила йо
го до шаленства. Його власна особистість 
немовби розчинялася в нескінченному по
тоці грубих лестощів, що оточували Венду.
А що вона не могла без нього зважитись 
на жодний крок, то Келвін почував себе 
зовсім зв'язаним.

Він годинами сидів у химерній студії, яку 
Венда спорудила для нього в своєму роз
кішному будинку в Бель-Ері, дивився у вік
но на плавальний басейн і нічого не малю
вав. Ось і знов те саме: ідея цієї студії 
належала їй, він тут ні до чого, вона зроби
ла все за свої гроші.

«Але ж це дурниця, — подумав Келвін.—
Чому б дружині не замовити для чоловіка *0  
студію, так само як він міг би замовити W



для неї пишний будуар або модерну кухню 
з усіма вигодами?»

Келвін усвідомлював, що тепер він зов
сім іншими очима дивиться на свій шлюб, у 
який вступив, здавалося, так обмірковано і
— ніде правди діти — з певним розрахун
ком. Він гадав, що наперед зважив усі «за» 
й «проти», до того ж не був простодушною 
дитиною і добре знав, на чому стоїть світ, 
особливо світ Голлівуду.

Гнітило його й те, що він не має змоги 
бачити своїх трьох дітей, і він з подивом 
запитував себе, як могло статися, що він, 
такий розважливий чоловік, опинився в ста
новищі принца-консорта при цій голлівуд- 
ській королеві сексу, яку, скільки він міг 
судити, куди менше цікавив секс, аніж її так 
звана кар'єра. Або ще пляшка, куди вона 
дедалі частіше почала заглядати, коли не 
могла заснути.

Талант вона, звісно, мала, тут годі було 
щось заперечити. Келвін помітив це ще до 
того, як вони познайомилися. А до таланту 
долучалася й ота зворушлива невинність, 
що вабила його як художника, а коли вони 
познайомилися, ще дужче почала вабити і 
як мужчину.

Та не минуло й року їхнього подружньо
го життя, як Келвін переконався, що все те 
було прикрою помилкою, і тепер думав, чи 
не доведеться йому колись поділити долю 
Тома Келлі, чиє інтерв'ю було опубліковане 
десь перед тим.

У дні гучного успіху «С-бомби», майже 
через сім років після розлучення Келлі з 
Вендою, його розшукали стерв'ятники-ре- 
портери.

«Вона була хороша жіночка, — сказав 
Келлі, стоячи перед об'єктивом фотокаме
ри на порозі будинка поблизу авіабази в 
Лос-Аламітосі, де вони з Вендою оселилися 
після одруження. — І господиня з неї була 
добра. Підлога в домі завжди виблискувала
— хоч сідай та просто з неї і їж. А яблучні 
пироги й полуничні торти робила такі, що, 
як на мене, кращих годі й бажати».

Читаючи ці нісенітниці, Келвщ почував 
жаль до бідолахи Тома й дивувався: невже 
це написано про жінку, з якою одружений 
він сам? З іронії долі його власний шлюб з 
нею й ескізи до «Фатальної жінки» (що бу
ли опубліковані в Сполучених Штатах і за 
кордоном задовго до виходу фільму на ек
ран— «Славнозвісний художник працює для 
кіно!») не тільки принесли йому зо два де
сятки замовлень на портрети від великих 
багатіїв, — чого він не став би робити ні за 
які гроші, — але й, усупереч всім сподіван
ням, викликали попит на його серйозніші 
роботи, задовольнити якого він не міг.

Ціни «на Бернарда» враз підскочили, але 
йому самому це нічого не дало, бо всі кар
тини були розпродані в минулі роки. Тор- 
говці погоджувалися на мінімальні комісій- 
ні, картинні галереї пропонували персональ
ні виставки, та він не міг навіть відповісти

їм. Бо що ж відповіси? Хіба: «Вибачайте, 
що не можу надіслати вам жодної нової 
роботи, бо, відколи живу зі своєю сексу
альною дружиною, я і рисочки не вивів».

День і ніч його невідчепно переслідував 
отой роздвоєний екранний образ, що викли
кав і досаду, і сміх. На людях, у тих рідкіс
них випадках, коли Келвін здавався на Вен- 
дині вмовляння й супроводив її кудись, 
вона була справжньою королевою Голліву
ду. До таких виходів вона готувалася годи
нами й, коли нарешті з'являлася на очі, мов 
метелик із лялечки, вигляд мала просто- 
таки запаморочливий.

Усі бачили тільки Венду Олівер, а Келвін 
відходив десь на задній план або й взагалі 
випадав з поля зору. Це не ображало його, 
бо він ніколи в житті не прагнув і не потре
бував реклами. Але хто він був тепер, 
попри всю свою світову славу? Принц-кон- 
сорт, нуль без палички, «містер Венда Олі
вер». А поряд — вона, королева, на яку 
були націлені всі фото- й кінокамери і спря
мовані всі очі в радіусі доброї милі. Коли 
хтось і сумнівався в тому, що Венда першо
класна актриса, йому треба було хоч раз 
побачити її перед публікою: невимушена, 
певна себе, напрочуд чарівна, вдоволена 
морально й фізично — одне слово, з будь- 
якого погляду довершена жінка.

Та в приватному житті вони немовби мі
нялися ролями: Келвін сидів, наче самодер
жець на троні, а вона буквально плазувала 
в нього біля ніг і жадібно ловила перли 
мудрості, що злітали з його уст. Сиділа, 
розтуливши рота, не спускаючи закоханого 
погляду з його обличчя, шукаючи в нього 
поради й допомоги, вірячи кожному його 
слову, хоч би про що він говорив. Адже 
вона була темна, затуркана дівчинка-сиро- 
та, а він— велика людина, розумна, освіче
на, культурна, духовно цілісна, обізнана зі 
світом.

На той час притаманна Венді роздвоє
ність особи сягнула найвиразнішого прояву: 
саме тоді Менні Фокс розшукав її матір і з 
Вендиного доручення перевіз її до приват
ного закладу в передмісті Лос-Анджелеса, 
поблизу Енсіно.

Там Венда й навідала Кору Сміт і повер
нулася додому мало не в істериці. «Вона не 
признала мене!» — ридала Венда, а тоді 
розповіла все по порядку.

їй дозволили побачення в окремій віталь
ні, і вона запитала матір:

— Мамо, ви пам'ятаєте мене?
— Авжеж, — відказала Кора Сміт. — Ви 

славетна кінозірка. Я бачила вас по телеві
зору.

— Я Еммаліна, — сказала Венда.
— Ні, ви Венда Олівер.
— Так, мамо. Я змінила... себто студія 

змінила м-мені ім'я й прізвище, і я вже ба
гато років Венда Олівер. Але я ваша дочка, 
а ви — моя мати.



— Я все своє життя шкодувала, — промо
вила Кора Сміт,—що не маю дітей.—Потім 
лагідно всміхнулася й додала: — А коли б 
мала, то хотіла б, щоб моя дочка була схо
жа на вас. Ви така гарна й талановита!

— Погляньте на м-мене, мамо, — не вга
вала Венда. — Я ж д-дуже схожа на вас. — 
Вона встала й широко розвела руки. — Н-на- 
віть статура в нас однакова, мамо.

— Фігурка у вас гарна, голубонько.
— Ми жили в Інглевуді, — у розпачі ска

зала Венда. — Пригадуєте наш маленький 
б-будиночок на... на Гарді-стріт? Мені т-тоді 
було всього два роки, але я д-досі пам'я
таю голубі фіранки, які ви пошили на вікна. 
А нашу К-кітті ви пам'ятаєте?

— Ну звісно, пам'ятаю, — відказала Кора 
Сміт. — Вона жила через два будинки. Кітті 
Пауерс.

— Та ні, — мовила Венда, — я кажу про 
к-кошеня... його звали Кітті. Одне око в 
нього було голубе, а друге руде.

Місіс Сміт пересмикнула плечима.
— У мене змалку алергія до котів, — 

сказала вона. — А жаль, вони такі розумні...
Келвін намагався заспокоїти Венду, але 

вона була невтішна й ридала кілька годин. 
Він марно казав, що їй не так жаль матері, 
як самої себе. Зрештою, доводив він, ця 
жінка цілком одірвана від реальності. Тй ні
чого не болить, не дошкуляє — адже Венда 
забезпечила їй добрі у д̂ови, поклала на її 
ім'я певну суму Грошей, і це все, що можна 
для неї зробити. Вона — жертва життя, так 
само як незліченні чоловіки, жінки й діти 
стали жертвами війни. Отак і треба все 
сприймати, тож Венді залишається примири
тися з цим.

Від тієї зустрічі до прем'єри «Фатальної 
жінки» минула всього доба, і отут-то Венда 
показала в повній красі свою, за висловом 
Келвіна, шизофренію. Лише вчора вона 
твердила, що серце її розбите, а сьогодні...

Урочиста прем'єра мала відбутися в «Ки
тайському театрі» Гроумена на Голлівуд- 
ському бульварі, і поліції довелося стягти 
туди всі резерви. Можна було подумати, що 
до кінотеатру має завітати сам президент 
Сполучених Штатів чи принаймні англійська 
королева.

Натовп цікавих юрмився вздовж бульва
ру за кілька кварталів по обидва боки від 
того химерного палацу кіно. Лише небага
тьом обраним пощастило потрапити на від
криті трибуни обабіч входу, щоб спостері
гати церемонію увінчення Венди Олівер для 
прийдешніх поколінь на бетонованому май
данчику перед кінотеатром.

Та не відбитки її ніг, рук чи профілю ма
ли зберегтися навіки, а відбитки... сідниць. 
З цією метою вона була вбрана у спеціаль
но пошиту сукню, яку в водевілі назвали б 
«халатом-самоскидом». Належної хвилини 
вона вмить звільнилася від цього вбрання, 
під яким було тільки мікроскопічне бікіні, та 
ще й так вдало підібране до кольору .тіла,

що навіть з відстані кількох кроків вона ви
давалася геть голою.

Публіка на трибунах аж ревонула з захва
ту. Спалахнули сотні юпітерів і фотоламп. 
Військовий оркестр у сліпучих мідних кас
ках ударив знамениту «Гарячу хвилю». А 
Венда обережно сіла на вогкий цемент, за
хоплено розтуливши уста й так виблискую
чи очима, наче то були два прожектори, 
скеровані в небо над бульваром («Хитнула 
станом, війнуло жаром... гаряча хвиля, та
рам, та-рам»).

Підвівшись і показавши на свіжий відби
ток, подібний формою до серця, Венда 
промовила в поданий мікрофон:

— Це має довести, яка я фундаменталь
на жінка!

Гардеробниці з кіностудії оточили її з 
вогкими рушниками в руках, обтерли сліди 
цементу й допомогли одягнутися. Відтак, з 
Келвіном в ар'єргарді, вона урочисто руши
ла до кінотеатру.

Перед початком фільму Венда раз чи два 
озивалася до нього, але він не відповів.
Тоді вона надулася, та вже за хвилину ши
роко всміхалась і махала рукою глядачам, 
які вітали її з усіх боків. Погасло світло, за
лунала музика, і на екрані з'явилися вигад
ливі й дотепні титри, накладені на барвисті 
малюнки роботи Келвіна. Публіка зустріла 
їх схвальними оплесками. Венда стиснула 
Келвінові руку, але всі думки його були зо
середжені на одному: «Я одружений з цир
качкою. Моя дружина — дурепа, нікчема з 
курячим мозком, манекен. Ні, вона не 
жінка!»

Та й справді, котра з них жінка? Оця лис
куча розмальована лялька, що сидить поруч 
нього, геть просякнута парфумами, яких 
він терпіти не може? Чи ота жалюгідна, мов 
мишеня, істота, що ночами лежить з ним у 
ліжку, зворушливо тулиться до нього й сліз
но плачеться, яка вона залякана і як боїть
ся. навіть жити? Ота, що тільки вчора гірко 
побивалася за своєю матір'ю? Ота, що весь 
час скаржиться на безсоння й нишком ков
тає таблетки? Ота, що її змалечку виховува
ли в дусі тверезості, погрожуючи вічним 
пеклом, якщо вона колись візьме в рот хоч 
краплю алкоголю, — і що тепер уподобала 
не тільки шампанське (воно принаймні зве
селяє), але й текілу 1, кілька ящиків якої 
стоять у підвалі її будинку?..

Прем'єри завжди приносять тріумф про
дюсерам, режисерам і сценаристам, хоч би 
який поганий був сам фільм. Та «Фатальна 
жінка» був аж ніяк не поганий фільм — бар
вистий, веселий, добре знятий і взагалі при
ємний; до того ж у ньому яскраво прояви
лася дивовижна Вендина властивість: навіть 
граючи оту помірковану, корисливу шльонд- 
ру, яка твердо знає, чого хоче, і за кожним 
новим щаблем (чи то пак ліжком) підно
ситься дедалі вище, вона видавалася трохи 
самотньою та безпорадною, і цей контраст qq

1 Мексиканська горілка. W



так вражав глядачів мало не в кожному 
епізоді, що вони вже й не знали, чи сміяти
ся їм з Бейб Блоссом, чи плакати, і зреш
тою робили й те і те.

Коли на екрані згас останній кадр — за
тиснута в міцних обіймах славетного скульп
тора Гердона Деніелса, Бейб визирає з-за 
його голого плеча й лукаво підморгує гля
дачам,— у залі вибухнула гучна овація. 
Публіка плескала в долоні, кричала, тупоті
ла ногами, аж поки на сцену вийшли про
дюсер, режисер, сценарист, актори і, на
решті, Венда зі своїм чоловіком.

Вони стали поруч серед того гамору, і 
Келвін за звичкою машинально відступив на 
крок назад, а тоді раптом подався геть зі 
сцени, великодушним жестом полишаючи 
кінозірку саму перед публікою, і Венда на 
мить аж злякалася, що від нового вибуху 
овацій от-от упаде стеля.

То було щось неймовірне. Справдилися 
заповітні мрії, що їх вона плекала з дитин
ства. І, стоячи тепер перед публікою, дивля
чись на всі ті усміхнені обличчя, сяючі очі й 
щедрі на оплески руки, вона в ці хвилини й 
сама не тямила, ба навіть геть забула, яких 
величезних щоденних мук на знімальному 
майданчику коштувало їй втілити на екрані 
образ Бейб Блоссом, щоб глядачі повірили 
в нього так само, як вона.

На сцену вийшов розпорядник і поставив 
перед Вендою мікрофон. Вона безпорадно 
втупила на нього очі. Ну як вона зможе 
щось сказати?.. Та все-таки облизнула губи 
й заговорила.

— Голосніше! Голосніше! — загукали із 
задніх рядів.

— Я хочу тільки сказати... хочу сказати... 
щиро подякувати вам і побажати всього 
найкращого... Я б залюбки розповіла вам 
щось веселе... та н-нічого такого не знаю. 
Але повірте мені: я неймовірно щаслива... 
вперше в житті. Мій чоловік — найдивовиж- 
ніша людина в... — Вона озирнулася, шукаю
чи очима Келвіна, та не побачила його в 
бічних лаштунках і грайливо знизала 
плечима. — Сподіваюся, він н-не втік од ме
не,— мовила вона, тоді заплакала і, послав
ши глядачам поцілунок рукою, втекла зі 
сцени.

Оточена юрбою людей, що простягали 
до неї руки, плескали по плечах, обнімали, 
цілували, вона весь час оглядалася на всі 
боки, шукаючи Келвіна, але ніде його не ба
чила й дедалі дужче непокоїлась. Після 
прем'єри мав бути банкет, і вона ніяк не 
могла повірити, що Келвін пішов і покинув 
її саму.

Та він не пішов. Просто чекав, доки від
лине натовп, що вирував навколо Венди. А 
відтак підійшов до неї, обняв і ніжно поці
лував (поруч ту ж мить спалахнули фото
лампи).

^  — Ти була чудова, — сказав Келвін.
^  Венда знову заплакала й прошепотіла:

— Мені п-потрібен тільки ти. Тільки твоя 
д-думка для мене важить. Тільки ти...

До них бундючно наближався Фортіс у 
супроводі доброго десятка однаково вдяг
нених молодчиків, дуже схожих на охорон
ців (ким вони й були), а з ним іще один 
незнайомець — показний чоловік середніх 
літ, з засмаглим обличчям, ледь помітною 
сивиною на скронях і такою сліпучою біло
зубою усмішкоїр, що на ца/ '̂ять враз спа
дала реклама зубної пасти.

— Лялечко, — сказав Фортіс, — я хочу 
познайомити вас із вашим майбутнім парт
нером.

Він жестом показав на чоловіка з реклам
ною усмішкою. Той виступив наперед і ша
нобливо вклонився. Венда подала руку в 
рукавичці, і незнайомець підніс її до уст.

— Дуже приємно, — сказав він.
— Перед вами, — промовив Фортіс то

ном конферансьє з нічного клубу, — найви- 
датніший кіноактор сьогоденної Європи — 
Гельмут Тірбах!

Венда тихенько скрикнула, і їй стало 
млосно. Розтуливши уста, вона подивилася 
на Тірбаха, а тоді обернулась до Фортіса.

— Як ви дізналися? — запитала вона.— 
Як ви дізналися, що він... що містер Тірбах 
пропонував мені співробітництво ще кілька 
місяців тому?

— Дитинко, — відказав Фортіс, — я знаю 
все. А коли чого не знаю, мене повідом
лять люди, яким я плачу за це гроші.

Венда торкнула за руку високого та го
жого німецького актора й повернулася до 
Келвіна:

— Це мій чоловік, Келвін Бернард... Міс
тер Тірбах...

Келвін подав Тірбахові руку, і, перш ніж 
узяти її, той вклонився й навіть легенько 
клацнув підборами.

монолог
(26 березня 1957)

Ось воно, сталося! Сьогодні студія оголо
сила про те, що мене усунуто від зйомок у 
«Квітці пристрасті». Начувайся, Вендо!

Переписую просто із «Тайме»:
«У зв'язку з тривалою хворобою міс 

Венди Олівер кіностудія «Спектаку- 
ляр» в особі її головного адміністрато
ра в справах виробництва Нікоса Фор
тіса оголосила сьогодні, що роль, яку 
виконувала ця славнозвісна кінозірка 
в фільмі «Квітка пристрасті», буде до
ручено міс Айві Бенкрофт.

«Міс Олівер, — говориться в пові
домленні кіностудії, — була присутня 
на зйомках усього чотирнадцять днів



із трьох місяців, протягом яких цей 
фільм перебуває у виробництві».

Представниця усунутої від зйомок 
кіноактриси заявила: «Наполегливі й 
недоброзичливі чутки про те, ніби міс 
Олівер не бажає виконувати умов 
контракту, аж ніяк не відповідають 
дійсності. Міс Олівер хвора, і її осо
бистий лікар, доктор Еверетт Рассел, 
виступить з відповідним свідченням».

Журналісти обсідали Енн Петч, намагаю
чись вивідати в неї, на що я хвора, але во
на мовчала. Марні були й їхні телефонні 
дзвінки до доктора Рассела та доктора Ру- 
бенстайна (вони знали, що я вже деякий час 
відвідую його) — жоден з лікарів не вика
зав професійної таємниці.

Згадана заява Енн була її останнім сло
вом від мого імені. Після цього я вигнала 
її геть. До якого ще божевілля ти отак ді
йдеш, Еммаліно Сміт-Келлі-Вішневскі-Бер- 
нард? Може, ще й до більшого. Може, тобі 
стане розуму сьогодні ж таки з'явитися на 
знімальний майданчик і сказати: «Турніть 
ви к бісу цю сухозаду Айві Бенкрофт, і я 
покажу вам, на що здатна справжня 
актриса!»

Де ж пак, так вони тебе й послухають!..
І доктор Рассел, і доктор Рубенстайн, як 

тільки побачили ранкові газети, зателефону
вали мені й обидва сказали те саме: «Оце 
вам нагода добре відпочити й зібратися на 
силі». Вони порадили мені лягти в лікарню 
й викинути все це з голови. Знаю я, про яку 
лікарню вони торочать — про психіатричну. 
Ну що ж, може, мені й справді варто б 
підлікуватися, але робити цього я не збира
юсь. Не хочу більше слухати нічиїх порад, 
скільки житиму. Я вже була раз у психіат
ричній клініці, і з мене досить.

Зателефонував і Менні Фокс, сказав, що 
хоче мене бачити, але я відповіла:

— А я, Менні, хочу побути сама і все об
міркувати.

— Мені потрібно з вами зустрітися, — на
полягав Менні.— Ми повинні намітйти деякі 
плани, погодити лінію поведінки...

Я поклала трубку.
Сьогоднішня «колонка Агі Мерфі» теж 

спрямована проти мене, але якщо ця стара 
гепа думає, що допекла мені, то дуже по
миляється. Вона написала:

«Минуло всього кілька місяців після 
гучного розриву шлюбу між Вендою 
Олівер і Келвіном Бернардом, а Кел- 
він уже, здається, заспокоївся. Його 
часто бачать у нью-йоркських веселих 
місцях з одною гарненькою молодою 
італійкою, викапаною Софі Лорен. Що 
ж до Венди, то вона, як кажуть, неко
мунікабельна: не з'являється на зйом
ки «Квітки пристрасті» й напевне...»

«Помагай тобі боже, Келвіне», — мовила 
я вголос, прочитавши ці рядки. Притому 
цілком щиро. Бідолашна Агі Мерфі — щодо 
нападок на мене, Лоллі сьогодні залишила 
її далеко позаду. Мені аж дивно, як таке 
могло статися: вона ж бо стільки років
несхибно гнула своєї. Мабуть, почала споти
катися, стара шкапа. Чи, може, це я стара 
шкапа (в тридцять років) і спотикаюся? А 
коли ж я спіткнулася вперше? Коли народи
лася? Чи коли вийшла заміж за Тома? А мо
же, в отій рекламній подорожі? Чи з Гель
мутом?..

То був найкращий фільм з усіх, в яких я 
знімалася чи ще колись зніматимусь. Ро
зумний, людяний... Навіть Келвін казав, що 
не читав майстернішого сценарію. А втім, 
що він розуміє в сценаріях? Він же худож
ник, а не літератор. Але оформлення, яке 
він зробив, — інтер'єри і навіть зовнішнє,— 
було по-своєму ще краще, ніж у «Фаталь
ній жінці».

Звісна річ, то були дуже різні фільми. В 
другому розповідалося про долю німецько
го військовополоненого в таборі в Арізоні. 
Під час війни він був льотчиком, команди
ром винищувачів («у небі льотчик і на землі 
молодчик»). Саме навколо цього персона
жа, що його грав Гельмут, і точилася голов
на дія фільму. Живучи в таборі, він старан
но вивчав англійську мову, знайомився із 
суттю та історією американської демокра
тії й на смерть бився із своїми співвітчизни
ками, нацистами, коли ті, побачивши в ньо
му видиму переміну, вчинили над ним жор
стоку розправу.

Мені припала роль такої собі простачки, 
дівчини-робітниці з сусідньої скотарської 
ферми. Я щодня бачила полонених, які пра
цювали під охороною на околишніх доро
гах і, проходячи строєм повз ферму, по
свистували до мене, вдягненої в робочий 
комбінезон дівчини з двома кумедними кіс
ками, і співали гарних німецьких пісень: 
«Du bist wie eine Blume...» 1

1 Ти наче та квітка (нім.).



Я, звичайно, ненавиділа їх, бо мій стар
ший брат був тяжко поранений на війні, 
отож щоразу, як вони проходили, плювала 
в їхній бік. Аж доки одного дня отой ні
мець, якого грав Гельмут, відокремившись 
від своєї колони, зненацька з'явився в ко
рівнику, де я була. Він підійшов до мене й 
сказав каліченою англійською мовою: «Я 
хочу перепросити вас, панночко, за поведін
ку моїх товаришів»...

Та навіщо розповідати про цей фільм?.. 
Тільки-но завершилися зйомки «Фатальної 
жінки» й Келвіна викликали до отієї Комісії, 
як ми одразу ж виїхали з Нью-Йорка й 
спробували сховатися аж у Сьєрра-Неваді. 
А потім була прем'єра в «Китайському те
атрі», після якої Келвін не розмовляв зі 
мною цілий тиждень.

Він сказав тоді, що я принизила свою гід
ність, сівши в той цемент і виставивши напо
каз свій зад (наче я могла щось удіяти!). 
Мовляв, коли я претендую на звання актри
си, то мала б сказати Фортісові й студії 
«Спектакуляр», що рішуче заперечую проти 
цього... себто проти отієї рекламної коме
дії. Мовляв, я тепер маю ім'я й становище 
і можу диктувати власні умови, що вже од
ного разу й довела.

І він, безперечно, мав рацію, бо після 
першого ж тижня зйомок «Військовополо
неного», переглянувши знятий матеріал, 
Фортіс раптом викликав Менні до себе й 
сповістив:

— Знаєте, що я надумав зробити для 
вашої дівчинки? Я не тільки сплачу їй оті 
сімдесят п'ять тисяч, обумовлені контрак
том, а докину ще й відсотки з прибутку.

І таки додержав слова!
Потім сталася ще одна подія. Апеляційний 

суд у Нью-Йорку скасував винесений Келві- 
нові присуд, і деякі газети навіть присвяти
ли йому редакційні статті. Ото була радість! 
Ми цілим гуртом — Келвін, Гельмут, режи
сер, я і ще ціла ватага — майнули в Тусон і 
влаштували вечірку з шампанським та всім 
іншим. Автори тих статей натякали, що ска
суванням присуду Келвін має завдячувати... 
мені! Саме так це треба було розуміти. 
Вони писали:

«Комісія прагне слави, а чи можна 
сподіватися більшої слави, аніж тієї, 
якої б вона зажила, прикувавши до 

. ганебного стовпа одного з найвидатні- 
ших американських митців, що недав
но одружився із славнозвісною Боги
нею Кохання?»

Або ще отаке:
«Сяйво цього світила (себто мене) 

таке сліпуче, що жоден суд у країні не 
зважився б підтримати це безглузде 
звинувачення, не маючи на те куди ва
гоміших законних підстав».

Мушу сказати, що Келвінові не дуже спо
добалися ці коментарі, але я того вечора 
була радісно схвильована, і не тільки тому, 
що Фортіс поклав на мій рахунок частку

прибутків від фільму й що суд виправдав 
Келвіна.

Схвильована я була й тому, що першого 
ж дня зйомок отієї сцени в корівнику, поки 
освітлювачі метушилися, чи не вдесяте пе
реставляючи свої юпітери, Гельмут тихо 
пррмовив до мене: «Я хочу тебе».

Спершу я подумала, що він репетирує 
дальшу репліку, але не могла пригадати та
кої в сценарії. Я поглянула на нього: його 
сині, мов волошки, очі 'дивилися на мене 
так пильно, що я зрозуміла: він справді 
говорив до мене, і це зовсім не була реплі
ка з фільму.

Режисер гукнув: «Готово, починаймо!»
Спалахнули юпітери, запрацювала камера, 
і чоловік з кашкетом військовополоненого 
в руці заговорив до мене: «Я хочу пере
просити вас, панночко...»

І ось того вечора в Тусоні, коли Келвін, 
знявши з мене норкове боа, перший рушив 
до столика в ресторані, а Гельмут, я і реш
та пішли за ним, Гельмут знову прошепо
тів мені: «Я хочу тебе... і ти теж мене хо
чеш».

Я й досі не знаю, чому це так схвилюва
ло мене. Те саме, може, тільки трохи ін
шими словами, казали мені хтозна-скільки 
чоловіків, і ніколи воно не брало мене за 
душу. А коли це сказав Гельмут, я не тіль
ки повірила йому, але й враз відчула, що 
цього не минути.

Можливо, тут відіграла певну роль його 
показна зовнішність; можливо, й суто чо
ловіча невідпорність та спокійна впевненість 
в усьому, що він казав чи робив, і ота його 
дивовижна невимушеність. Можливо, дався 
взнаки й мало не побожний захват, з яким 
я дивилася на нього — актора світової ве
личини, що міг зіграти перед камерою геть 
усе, до того ж абсолютно точно з першої 
спроби.

Він навіть полегшував роботу мені. За 
весь час, поки ми знімали цей фільм, я 
лише раз чи два відчула страх і нудоту, що 
незмінно нападали на мене раніш, коли я 
мала з'явитися перед публікою чи вийти на 
знімальний майданчик. Усього кілька разів 
мені довелося наполягати на додаткових 
дублях, аби допевнитись, що я зіграла ту чи 
ту сцену якнайкраще. Та хіба ж не є дока
зом те, що вже першого тижня Нік Фортіс 
розщедрився і з власного почину відвалив 
мені оті відсотки з прибутку!?

Другого дня після вечірки я спіймала се
бе на тому, що дивлюся на Гельмута так, 
як колись у дитинстві дивилася на екран,— 
коли ходила в кіно тричі на тиждень і лад
на була молитися на акторів.

Люди вважають, що я дурна, але не така 
вже я й пустоголова. Я багато думала тоді. 
Казала собі: «Те, що ти почуваєш до цього 
чоловіка — не більше, ніж захоплення дів- 
чинки-школярки. Тобі подобається в ньому 
геть усе — і засмагле обличчя, і білі зуби, 
і сивина на скронях, і його німецький ак



цент. І навіть оте: «Russ' die Hand, gnadiges 
Fraulein» l. Казала навіть і таке: «Слухай, 
Вендо, тобі ще ніколи в житті не було по- 
справжньому приємно лягати в ліжко з 
жодним чоловіком. То чому ж ти гадаєш, 
що буде приємно з цим?» Одначе відповіді 
на це запитання не знаходила.

Та я відчувала, що ті сині очі весь час 
пильнують за мною — і коли ми були перед 
камерою тільки вдвох, і коли він знімався в 
сцені з іншими акторами, а ми з Келвіном 
сиділи осторонь і спостерігали за всім з на
ших складених стільчиків у затінку великої 
парасолі. І вже задовго до того, як ми ді
йшли сцени, де він уперше торкається моєї 
руки й каже: «Ваш брат воював за добро 
й справедливість, а я — за зло», — я знала, 
що мені його не минути.

В ті дні мене мучило безсоння — ще 
дужче, ніж звичайно, — і ось настала ніч 
(то було другого тижня), коли я встала з 
ліжка в нашому з Келвіном наметі, натягну
ла просто на голе тіло светр і комбінезон і 
рушила надвір.

— Куди це ти зібралася серед ночі? — 
запитав Келвін крізь сон.

— Проїдуся трохи. Щось не можу за
снути.

Таке було зі мною не вперше, і Келвін 
добре це знав. Тому він перевернувся на 
другий бік і знову заснув. Я часто вирушала 
на нічні прогулянки, коли ми жили в горах, 
і навіть у Нью-Йорку не раз виходила з 
дому десь о третій годині ночі й блукала 
вулицями. Часом траплялося, що мене зу
пиняли патрульні полісмени й запитували: 
«Куди це ти йдеш, дівчинко?» — а, поба
чивши, хто я така, завжди намагалися поса
довити мене в свою машину й одвезти до
дому...

Отож я взяла відкриту машину й поволі 
виїхала з табору кіногрупи, певна, що за 
кілька хвилин побачу ззаду фари другої 
машини.

Вони спалахнули ще раніше, ніж я звер
нула на довге темне шосе, що вело до Ту
сона, і машина позаду стала швидко наздо
ганяти мене. Я сповільнила швидкість, і ма
шина позаду зробила те саме. Задля сміху 
я натиснула на газ, і машина позаду також 
поїхала швидш.е. «На п'яти наступає», — по
думала я й засміялася в думці.

Далі шосе побігло западиною між ряда
ми нерівних високих горбів, і тут друга ма
шина зненацька вихопилась уперед і з неї 
вистромилася рука, показуючи ліворуч, на 
бічну дорогу. Я повернула слідом. Машина 
стала; я теж зупинилася і, залишивши ма
шину на узбіччі, пересіла до Гельмута. Не 
кажучи ні слова, він дав задній хід, виїхав 
на шосе, а тоді натиснув на газ, і ми зі 
швидкістю вісімдесят миль на годину по
мчали до Тусона.

Жодне з нас не обізвалося й словом на
віть тоді, коли машина загальмувала перед

J Цілую руку, шановна панночко (нім.).

мотелем на околиці міста. Гельмут подзво
нив біля дверей з табличкою «Адміністра
тор», і за хвилину хтось увімкнув там світ
ло. Гельмут зайшов туди, потім повернув
ся, сів у машину, і ми поїхали аж у самий 
кінець довгого ряду будиночків. Гельмут 
допоміг мені вийти з машини, ми зайшли в 
крайній будиночок і замкнули двері на 
ключ...

Келвін так нічого й не запідозрив. При
наймні того першого разу. Ми з Гельмутом 
повернулися десь перед світанком, і я ти
хенько лягла в ліжко. Келвін навіть не по
ворухнувся, не подав голосу, а коли вранці 
прокинувся, я все ще лежала без сну, вту
пивши очі в полотно намета над головою.

Він подивився на мене й сказав:
— Ну й вигляд же в тебе — просто якась 

мара. Ти що — зовсім не спала?
— Я ніколи не сплю, — відказала я. — Я 

невсипуще чудо світу. Але колись я засну, 
і це буде вже навіки.

— Облиш ці балачки, — мовив він. — 
Коли вже ти не можеш заснути, то чого 
не приймаєш оті свої таблетки? Адже тобі 
треба працювати.

— Я намагаюся обходитись без них.
— Це тобі лікар таке порадив?
— Ні, це моя власна ідея.
— По-моєму, — сказав Келвін, —  якщо 

тобі треба спати, ти повинна примусити се
бе заснути будь-що.

— Може, сьогодні на ніч прийму таблет
ку, — відказала я. — Вона буде мені по
трібніше.

СЦЕНА 16________
(Літо —  осінь. 1956)

Того літа в Арізоні, де проходили виїзні 
зйомки «Військовополоненого», стояла 
страшна спека, і що вище підіймався стовп
чик термометра, то більший потяг відчував 
Келвін до дружини. «Дивна річ, — думав 
він, — кажуть, таке буває в тропіках, тож, 
як видно, це правда».

Та коли раніше Венда завжди охоче по
ступалася йому, то тепер здебільшого на
магалась ухилитися. Можливо, причиною 
тому була спека, що, як казала Венда, про
сто-таки вбивала її; можливо, її хронічне 
безсоння; а може, й напружена праця над 
фільмом, у якому, на думку Келвіна, вона 
вперше дістала справжню нагоду показати 
все, на що здатна.

Тірбах був першокласний актор, і Келвін 
щиро ним захоплювався. Він з цікавістю 
спостерігав, як той поступово розвиває ха
рактер свого героя, дарма що зйомки й не 
завжди велися послідовно. Колишній на-



цистський офіцер з кожним днем змінював
ся просто-таки на очах, і Келвінові здава
лося, ніби є якась аналогія між головною 
темою сценарію — перетворенням бездуш
ної тварини на людину з нормальними люд
ськими почуттями — і тим, що сталося з 
ним самим.

Звинувачення в неповазі до комісії Кон
гресу й скорий вирок суду на якийсь час 
дуже пригнітили Келвіна. А втім, він мав би 
бути готовим до такого: адже оборонець 
попереджав його, що від часів розслідуван
ня, проведеного в Голлівуді 1947 року, по
літичний клімат змінився не настільки, щоб 
сподіватися на виправдання в суді.

Та коли апеляційний суд скасував той ви
рок, настрій Келвінів трохи змінився на 
краще. Щоправда, він волів би почути рі
шучий осуд Комісії по підривній діяльності, 
але не почув його. Вирок було скасовано 
лише на суто формальній підставі: Комісія, 
мовляв, не розтлумачила допитуваному за
конності поставлених йому запитань. А що 
там було розтлумачувати? Саме вже те, що 
такі запитання були поставлені, суперечило 
законові.

Келвін намагався не зважати на брудні 
вигадки газетних оглядачів та авторів ре
дакційних статей — ніби його виправдано 
тільки завдяки тому, що він одружений з 
найчарівнішою жінкою нашого часу. То бу
ли явні дурниці. І все ж він щиро тішився 
отією вечіркою у ресторані в Тусоні, а над
то коли продюсер (той самий, що під час 
розслідування в Голлівуді 1947 року пока
зав себе відвертим боягузом і піддався 
загальній паніці) встав і виголосив справж
ню промову, заявивши, що ту Комісію саму 
слід би звинуватити в підривній діяльності.

Венда всім серцем раділа з чоловіковогб 
тріумфу, і тієї ночі після вечірки Келвін аж 
здивувався, як палко вона відповідала на

його пестощі, — він ще не пам'ятав такого 
за весь час, відколи вони були разом.

Але тим дужче був він спантеличений, 
коли менш ніж за тиждень опісля Венда 
ухилилася від любощів, пославшись на спе
ку, головний біль, утому й знервованість, 
хоч перед тим, під час вечері, аж ніяк не 
видавалася стомленою, а навпаки, була ве
села та безтурботна, і за столом у наметі 
директора картини раз по раз вибухав сміх 
після її не дуже тонких 'дотепів.

Тієї ж таки ночі вона поїхала кудись ма
шиною, а ще за тиждень Келвін побачив 
серед своєї пошти простий конверт, у яко
му була коротенька записка надрукована на 
машинці: «Ваша дружина їздить ночами 
з Г.Т.»

Першою його думкою було зібгати того 
папірця й жбурнути в найближчу бляшанку 
на сміття, що він зрештою і зробив. Та 
невдовзі він спіймав себе на тому, що 
несамохіть стежить за Вен дою й Гельмутом 
куди пильніше, ніж звичайно.

Він нічого не помічав. Звісна річ, любовні 
сцени вони грали добре, але на те ж були 
й професіонали. Давно вже минули дні, ко
ли актори тільки вдавали палкі поцілунки, 
повернувшись спиною до глядачів. Невбла
ганне око кінокамери разом з вимогами 
частини сценаристів, режисерів, продюсерів 
і глядачів, які закликали до «реалізму» в 
кіномистецтві, перетворили навіть «правди
вий поцілунок», уста в уста, на такий собі 
штамп, і тепер, аби переконати глядача в 
тому, що персонажів фільму спалює лю
бовна жага, актори мали показувати куди 
більше.

Одначе того вечора, коли вони вже ля
гали спати, Келвін і незчувся, як недбало 
мовив:

— А знаєш, Емм, по табору пішла чутка, 
ніби в тебе роман з Гельмутом.

Венда обернулася до нього, розширивши 
очі, й запитала:

— Хто т-тобі сказав?
— Та як по правді, — відповів він, — то 

одержав поштою анонімного листа.
— Де він?
— Викинув, звісно.
— І ти п-повірив?'
Келвін сердито подивився на неї й відка

зав:
— Як ти можеш навіть питати про таке?
— А як ти м-міг сказати мені таку мер

зоту?
— Забудьмо про це, — мовив Келвін. — 

Тепер я й сам шкодую, що сказав.
— Сподіваюся, — зітхнула Венда й лягла 

в ліжко.
Келвін довго лежав без сну, не знаючи, 

вірити їй чи ні. Та коли подумати — як би 
воно могло бути? Адже Венда цілими дня
ми працює в нього перед очима й щоночі 
лежить отут, поруч. Ні, дурниці... І він ви
рішив уранці вибачитись перед нею як слід, 
не так, як оце щойно. Ну, а як же все-таки



ота ніч тиждень тому, коли вона сказала, 
що не могла заснути?..

«На бога! — умовляв він себе. — Дай 
тільки волю підозрі, і тоді все пропало — 
і ти сам, і твоє сімейне життя. — Але одра
зу ж заперечив у думці: — Пропало? А чи 
ж не сам ти не так давно дійшов висновку, 
що цей шлюб із самого початку був по
милкою? Отого вечора, коли вона сіла в 
цемент перед «Китайським театром» Гроу- 
мена? Що змінилося відтоді? Ти сам? Емм? 
Чи, може, тобі вже почала подобатися роль 
принца-консорта при королеві Голлівуду?..»

«Навіщо ж мислити штампами? — запиту
вав він себе тут-таки. — Нехай ти працюєш 
тепер для Голлівуду, але це зовсім не озна
чає, що треба думати так, як вони. Мовляв, 
усі там, геть усі — облудники. Кожний чоло
вік — розпусник чи гомосексуаліст, а кож
на жінка — повія, коли не лесбіянка. І ти 
теж, здається, починаєш вірити в це!..

А чи не може бути так, що, попри всі 
свої вади, притаманні їй як жінці, як артист
ці і просто як людині, Емм — ні, думай про 
неї як про Венду, бо це її справжнє «я», — 
усе-таки дуже мила й потрібна тобі, так 
само як і ти їй?.. Але як тобі може бути 
потрібна жінка, така невдатна з усіх погля
дів? Жінка, що не може спілкуватися з то
бою як рівна і, мов папуга, повторює на 
людях твої слова, видаючи їх за свої влас
ні? Жінка, якій очевидячки геть байдуже до 
всіх, крім себе самої; для якої весь світ 
зосереджений тільки навколо неї й отої 
штучно створеної для неї подоби...»

На той час Келвін уже не мав чого роби
ти на зйомках «Військовополоненого». Його 
ескізи були чудово втілені в декораціях і 
костюмах, а просто спостерігати, як зні
мають фільм, — то „найнудніша в світі річ. 
Отож він узяв собі за звичай зранку виїж
джати машиною з табора і, спинившись се
ред пустелі, пробував щось малювати.

Одначе ті ескізи, що їх він робив вуглем, 
пастеллю й акварельними чи навіть олійни
ми фарбами, незмінно скидалися на ілю
страції з якогось західного журналу — не 
більше й не менше. Все в них було віддавна 
знайоме — і фантастичні барви, і зарості 
шавлії, і нагромадження скель, і кактуси, і 
пласкі кам'яні брили — все це він бачив ра
ніше на картинах інших художників, від 
Фредеріка Ремінгтона до молодого Зейна 
Грея.

Одного дня, не маючи на думці нічого 
певного, він заїхав аж у Тусон й усвідомив, 
що робить, лише тоді, коли побачив у своїх 
руках телефонну книгу і, гортаючи її, на
трапив на такий рядок: «А. Форрест, при
ватний детектив». «Ні, ти не вчиниш цьо
го, — переконував він сам себе, розшукую
чи контору того чоловіка, а потім підні
маючись сходами до приміщення над 
перукарнею. — Справді-бо, ти ж принизиш 
цим власну гідність...»

Детектив був приземкуватий і гладкий, 
але справляв враження надзвичайно дужої 
людини. Коли Келвін на превелику силу 
виклав йому свою справу, засмагле облич
чя господаря контори співчутливо зморщи
лося і, поклавши руку Келвінові на коліно, 
він сказав:

— Слухайте, друже, не ви перший і не 
ви останній. Можливо, тут нічого й нема — 
таке трапляється дуже часто. Але ви не 
турбуйтесь. Я працюю сам і вмію тримати 
язика на припоні. Протягом двох тижнів я 
все з'ясую і дам вам знати.

Другого дня А. Форреста можна було 
побачити в таборі знімальної групи, вдяг
неного так само, як і перший-ліпший з міс
цевих жителів, що їх найняли на чорну 
роботу. Він і взнаки не давав, що бачив 
Келвіна раніше або що має тут якийсь важ
ливіший інтерес, аніж пересування помо
стів і прожекторів, випорожнення сміттєвих 
урн чи перетягування кабелів. Та Келвін 
помітив, що він, як видно, добре знав де
сятника з Тусона, котрий наглядав за най
маними робітниками.

Протягом того тижня Келвіна не раз по
ривало відкликати детектива вбік і сказати 
йому: «Ось ваш гонорар, і забирайтеся к 
бісу». Але він стримував себе, бо помітив, 
що Гельмут і Венда ніколи не розмовляють 
між собою, окрім як перед камерою, на
віть коли на це випадала цілком природна 
нагода під час обіду чи в перерві між 
зйомками. Це знову викликало в ньому 
підозру, куди серйознішу, ніж доти, і що 
підозріліший він ставав, то більше часу про
водив поза табором, боячись виказати себе. 
Він марно намагався відтворити на папері 
чи полотні бодай якусь частку незрівнянної 
краси довколишніх краєвидів. А вечорами 
навіть їхав до міста й пив сам один десь 
у барі.

Та Гельмут і Венда таки розмовляли між 
собою — коли замикалися вдвох у буди
ночку мотелю поблизу Тусона. Вони зустрі
чалися там щонайменше двічі на тиждень, 
умовляючись про побачення під час зйо
мок. В одній машині вони більше туди не 
приїздили, а завжди порізно. Час від часу 
Гельмут казав у таборі, що вечерятиме в 
місті, а в кінці того чи того тижня нібито 
мав летіти до Лос-Анджелеса, і вони щоразу 
зустрічалися десь після другої години ночі: 
або він, або вона тихо чекали в будиночку, 
і, зачувши знадвору ходу, відчиняли двері.

— Ти мене любиш? — запитала якось 
Венда.

— Авжеж, mein Schatz l .
— Скажи, що любиш.
— Я люблю тебе.
— Любиш мене саму чи просто кохатися 

зі мною?
— І кохатися з тобою люблю, і тебе 

саму.
— А ти б зі мною од-дружився?
1 Скарбе мій (нім.).



Гельмут трохи підвівся на руках і зазир
нув їй у вічі.

— Ти ж одружена, — відказав він.
— А коли б не була одружена?
Він усміхнувся, знову притулився до неї 

й тихенько сказав на вухо:
— Liebling *, розважлива жінка ніколи не 

ставить мужчині таких запитань. — І до
дав: — А тепер приголуб ти мене.

— Я нерозважлива жінка, — озвалася 
Венда, і Гельмут у думці погодився з нею: 
«Так, ти нерозважлива», — а тоді сказав со
бі, що час уже з цим кінчати, бо вона стає 
дедалі вимогливіша, надто сильно закоха
лася в нього...

Раптом Гельмутові почувся за вікном 
якийсь шерех, і він підвів голову. Світло в 
кімнаті було, як завжди, не погашене: він 
любив дивитися на Венду, — але кондиціо
нер, мабуть, зіпсувався, і Гельмут залишив 
вікно прочинене, тільки опустив завіски. 
Венда помітила його рух і собі звела очі, 
та Гельмут усміхнувся й сказав:

— Ні-ні, все гаразд.
Якийсь час обоє мовчали. Нарешті Гель

мут озвався знову:
— Послухай мене, люба. Я ще нікого не 

кохав так, як тебе, але однаково не зміг би 
одружитися з тобою, навіть коли б ти бу
ла вільна.

Венда подивилася на нього:
— Чому?
— Бо з мене був би дуже поганий чоло

вік.
— З тебе був би чудовий чоловік.
— Ти маєш чудового чоловіка... — почав 

він, та Венда люто зиркнула на нього, а від
так скочила з ліжка й сказала:

— Як ти м-можеш нагадувати мені про 
мого чоловіка, к-коли ми тут?

— А чому б і ні? — Сині очі Гельмута, 
що завжди здавалися Венді такими теплими 
й глибокими, були тепер холодні, мов кри
жинки.

— Т-тому, — безпорадно мовила вона.
— Погляньмо правді в вічі, Вендо, — ска

зав він. — Ти таки маєш чоловіка і добре 
знала про це, коли ми почали їздити сюди. 
Це — реальний факт твого життя... та й мо
го також. Мені подобається твій чоловік, і 
я щиро ним захоплений.

— Дякую, н-нема за що, — озвалася 
Венда, простягнувши руку по свій комбіне
зон. — Я повертаюся до табору.

Через два дні А. Форрест, проходячи 
повз Келвіна, коли той сідав у машину, щоб 
їхати з табору, подав йому конверт і ска
зав:

— Зустрінемось перед обідом у барі го
телю.

Келвін проїхав десять миль у напрямі 
Тусона, перш ніж наважився спинитись і 
розкрити конверт. А коли побачив, що там 
усередині, його враз занудило, і, вискочив-

ІП  ши з машини, він зблював у придорожню■
1 Люба (нім.).

шавлію. Йому не хотілося дивитись на ту 
збільшену фотографію вдруге — досить бу
ло й разу. Те, що він побачив, не викликало 
жодного сумніву.

Коли Форрест зайшов у бар готелю, Кел
він одразу ж сказав:

— Віддайте негативи.
Детектив сягнув рукою в кишеню й подав 

йому скручену плівку.
— Я так і думав, що ви схочете їх за

брати. г *
— Коли й де це було?
— Позавчора вночі, десь о третій годині. 

Мотель «Едоубі», миль за п'ять на південь 
від міста. Все написано на звороті фото
графії.

— Як же вам удалося залишитись непо
міченим?

— Пощастило... Всередині світло, вікно 
відчинене. До того ж я знаю свою справу.

— Скільки я вам винен?
Форрест назвав суму. Він поклав гроші 

в кишеню, не полічивши.
— Мені страшенно прикро, що все так 

обернулося, друже, — сказав він.
Келвін підвівся з-за столика, покинувши 

Форреста самого, і, перш ніж повернутися 
до табору, три години їздив пустелею. А ко
ли повернувся, сонце вже було над захо
дом, і на майданчику знімали останню сце
ну того дня, в якій полонений німець і дів
чина з ферми змовлялися втекти разом до 
якогось великого східного міста, де вона 
збиралася працювати й утримувати його, 
поки він зуміє дістати собі документи на 
нове ім'я або їм обом пощастить виїхати за 
кордон.

Келвін мовчав ще три дні, але весь цей 
час був для нього безнастанною мукою. Він 
не міг подивитися ні на Венду, ні на Гель
мута, щоб одразу ж не побачити перед со
бою отієї картини, зафіксованої на фото
графії. Говорячи до Венди, він затинався, а 
з Гельмутом взагалі уникав розмовляти.

Венда кілька разів запитувала: «Що тебе 
мучить?» — але він не відповідав. Або ж 
ухильно казав: «Живіт болить». Тепер він 
майже цілими днями пропадав у пустелі, 
вже навіть не намагаючись малювати, а 
тільки думаючи, що діяти далі.

Звичайно, йому слід би негайно поїхати 
геть і ніколи більше не повертатися, але 
здоровий глузд та й міркування пристойно
сті підказували йому, що то був би хибний 
вчинок. Він мав певні обов'язки перед кіно
студією — коли не перед Вендою, — при
наймні доти, доки буде завершено фільм. 
Рідко минав день, щоб у таборі знімальної 
групи не з'явився кореспондент якоїсь ве
ликої газети чи журналу в пошуках інтерв'ю, 
цікавих фотографій та «закулісних» матеріа
лів про самий фільм — другий, що його ро
били разом славетна кінозірка і її чоловік...

Другого дня після отієї їхньої зустрічі 
Венда знайшла нагоду непомітно поговори
ти з Гельмутом.



— Любий, я хочу вибачитись за те, що 
було вчора. Я просто втратила розум.

— Дарма, не думай про це.
— Сьогодні?..
— Ні, сьогодні не можу. Надто стомився.
— То коли?
— Я сам тобі скажу.
— Не змушуй мене довго чекати, — з 

усміхом мовила вона й зробила йому оту 
свою гримаску.

Він легенько смикнув її за носа й сказав:
— Люди дивляться.
— Ну й біс із ними.
— Nein *, — посміхнувся він і пішов геть.
Ще через два дні все небо над пустелею

зранку облягли темні хмари, а що зйомки 
в декораціях на той час були вже закін
чені, то кіногрупа просто не мала чого ро
бити. Режисер відпустив усіх до міста, отож 
Гельмут сів у свій «мерседес» і поїхав. «Чи 
він справді подивився на мене? — запиту
вала себе Венда. — Чи означав отой його 
побіжний погляд: «Зараз же як зможеш, 
їдь за мною до «Едоубі»?» Та вона розумі
ла, що поїхати зараз за ним було б з її 
боку надто необачно, і тому вирішила не 
слухати голосу почуття. Відтак подумала, як 
добре буде хоч день відпочити, і тут поба
чила Келвіна, що стояв біля їхнього намету 
й дивився на неї.

— Слухай, Келе, чи не поїхати нам до 
того невеличкого оазиса, що ми тоді знай
шли? — мовила вона. — Ми могли б там 
скупатися й полежати на сонечку, а потім я 
спробую підмовити директора картини на 
обід просто неба... з шампанським.

— Чому б ні? — відказав Келвін.
Напівдорозі до оазиса він звернув убік,

зупинив машину і, притулившись, спиною до 
дверцят, подивився на Венду.

— Тут дуже пече,— мовила вона.
Келвін натиснув кнопку, і верх машини

піднявся. Закріпивши його над вітровим 
склом, Келвін знову сів, як перед тим, і за
дивився понад Вендиною головою.

— Навіщо ти збрехала мені? — сказав 
він. Серце немовби підступало йому до 
горла, забивало дух, і, усвідомлюючи, що 
він ще ніколи в житті не був такий близь
кий до нестями, Келвін гарячково думав, 
що ж буде далі.

— Про що це ти?
— Ти казала, що між тобою і Гельмутом 

нічого немає.

ДІАЛОГ
(28 березня 1957)

Самовладання залишило Венду в ту ж 
мить, коли, переступивши поріг докторово- 
го кабінету, вона сіла на стілець проти його 1

1 Ні (кім.).

м'якого крісла, закурила сигарету й почала 
говорити.

— Я н-ніколи більше не прийду сюди, 
якщо ви н-не допоможете мені чимось. 
Хоча й сумніваюся, що ви на це здатні. Та 
й ніхто, мабуть, мені не допоможе. Але від 
цього вашого к-курсу я не маю й крихти 
полегкості, хоч би як його там називали — 
психотерапією, лікувальними бесідами, чор
том чи д-дияволом. Я не можу спати, не хо
чу їсти. Тільки те й роблю, що ковтаю т-таб- 
летки і весь час п'ю, день і ніч...

— Де ви берете нембутал? — суворо за
питав доктор Рубенстайн.— Адже я ніколи 
не виписую вам більш як...

— Невже ви гадаєте, що ви єдиний у 
Лос-Анджелесі? Я к-купую їх, де тільки за
хочу.

— Я вже казав вам, Вендо: по-моєму, 
вам треба лягти в лікарню. І доктор Рассел 
каже те ж саме...

— А я не хочу! Я вже була в одній лікар
ні й більше туди не збираюся, хіба що ви 
мене зв'яжете, та й то спершу д-доведеть- 
ся зловити!

Вона кинула недокурок у металевий ко
шик на сміття й закурила нову сигарету.

— Це сталося після того, як ви з Келві- 
ном...

— Так.
— Може б, ви мені розказали?
— Н-ні.— Венда рвучко простягла до ньо

го руку так, наче щойно дала йому ляпаса 
й тепер хотіла вибачитись.— Я говоритиму 
про щось інше. Про що ми почали вчора. 
То чому б уже н-не вичерпати все до дна?

Доктор кивнув головою.
— Отже, він сказав мені тоді в машині... 

пригадуєте, як це було?..
«Ти казала, що між тобою і Гельмутом 

нічого немає».
«А звідки ти взяв, що є? — запитала я.



«Хочеш, щоб я показав тобі знімок?»
«Кіноплівку чи фотографію?»
«Я маю фото, на якому вас знято...» — 

І розказав, як саме.
«Кольорове?» — спитала я, але він н-не 

відповів.
Ну що ж, це вже було занадто. Але за

мість того, щоб боронитися чи брехати, я 
сама напалась на нього.

«Який ти в біса чоловік,— закричала я,— 
коли міг т-таке зробити!» — А тоді почала 
плакати. Я н-не хотіла, але нічого не могла 
з собою вдіяти й ревла, мов дитина. І каза
ла йому все, що тільки спадало на думку.

«Справжній чоловік ніколи б не наслав на 
свою дружину д-детектива! Це вже край, 
далі нікуди! Що з того, як я й спала з ним? 
Що з того? Хіба ти сам не мав у житті ін
трижок? Навіть коли ще був у шлюбі зі 
своєю першою дружиною? А зі мною, зга- 
дай-но!..»

Він навіть не перепинив мене. Не сказав: 
«Коли це сталося, я вже розпрощався зі 
своєю дружиною й покинув ЇЇ з трьома 
дітьми. Отже, додержав хоч якоїсь пристой
ності». Але він цього не сказав. І я вичиту
вала йому д-далі. Я молола таке, чого тоді 
ще й не знала... але т-трохи згодом таки 
дізналася...

Я казала йому, що Гельмут не любить 
мене, та й у мене, мовляв, це щось ніби ди
тяче захоплення.

«Коли б ти хоч трохи вірив мені,— сказа
ла я,— коли б я весь час відчувала твою 
підтримку, я б швидко цього позбулася. 
Одразу ж... Бо не я йому потрібна... Так, 
я не встояла перед цим гожим сучим си
ном — він-бо знаменитий кіноактор, і я за
хопилася ним, як дурне д-дівчисько...»

«Він фашист,— сказав Келвін, презирливо 
скривившись.— Ти злигалася з фашистом!»

«Звідки ти знаєш, що він фашист?»
«!накше й бути не може,— відказав Кел

він.— Йому десь за сорок, а зараз п'ятде
сят шостий рік. Отже, під час війни він був 
у фашистському війську».

«Це так важливо? — запитала  ̂ я.— Як на 
мене, то хай він буде навіть пресвітеріани
ном чи індусом — мені однаково. Він — 
мужчина. Він ішов собі і мимохідь узяв м-ме- 
не. Тільки й сказав: «Я хочу тебе, і ти мене 
хочеш»,— і ту ж мить я вже знала, що це 
с-станеться. А з тобою такого ніколи не 
було?..»

! що, ви гадаєте, робить Келвін? Заводить 
мотор, повертає машину й їде назад до 
табору.

«Поки закінчаться зйомки, нам доведеть
ся зберігати видимість, що між нами все 
гаразд. Навіть частіше показуватися разом 
на люди, бо оті кляті писаки вже починають 
тулити докупи вас двох — сьогодні була 
згадка в «колонці Мерфі»,— а цього я тер
піти не збираюся. А потім, коли фільм буде 

^  закінчено, ти підеш собі своєю дорогою, а 
^  я своєю».

«Ну що ж, коли ти так хочеш...» — мови
ла я.

«Так буде»,— відрубав він і не обізвався 
більше ані словом...

Отак воно й було ті останні три тижні, 
протягом яких ми закінчували фільм. Нерви 
в мене геть розладнались, і мене знову по
чало нудити щоразу, як я мала з'явитися 
перед камерою. Я навіть знову стала заї
катися, часом так сильно, що режисер 
мусив давати команду «Croh!», і ми почина
ли все спочатку.

Гельмут знав, що діється зі мною, хоч 
йому ніхто нічого не казав і сам він ні про 
що не запитував. Я намагалася призначити 
йому побачення в мотелі, але він лише 
мовчки хитав головою. Отож одного дня 
після зйомок, побачивши, що він рушив ку
дись із табору, я вскочила в машину, під'ї
хала просто до нього й сказала: «Сідай!»

Він сів у машину, й отак ми поїхали ра
зом. Милі за дві од табору я зупинила ма
шину й розповіла йому, що сталося. Він 
сказав, що здогадувався, але не знав по
дробиць. Тоді я розказала йому про фото
графію.

«Ти бачила її?» — запитав він, геть зблід
нувши на виду.

«Ні».
«Ну, то він її не має. Просто страхає те

бе».
«О ні, має, будь певен!» — І я переповіла 

йому те, що сказав про фотографію Келвін.
«Gott in Himmel!» 1 — вигукнув він.
«А мені до того байдужісінько,— мовила 

я і, ставлячи на карту власну долю, дода
ла: — Поки ти кохаєш мене так, як казав».

«Люба моя маленька Вендо,— озвався 
він,— я не кохаю тебе так, як тобі хотіло
ся б, і ти повинна про це знати. Наші зустрі
чі були чарівні, але все має свій кінець. Я 
думав, ти розважлива жінка».

«Я ж тобі вже казала, що ні,— мовила 
я.— Мені не так часто випадало в житті ко
гось кохати, та коли вже я кохаю, то ко
хаю — і знати нічого не хочу».

«Мені так шкода, повір»,— сказав він.
Я знала, що він говорить нещиро, й добре 

зрозуміла його. Отож повернула машину й 
поїхала назад до табору. Там він хутко зі
скочив і подався геть, а я майже не тямила 
себе з розпачу. Я не могла збагнути того, 
що сталося.

Наступного дня Гельмут закінчив свою 
роботу в фільмі й поїхав. Згодом я намага
лася телефонувати йому в Лос-Анджелес і 
навіть замовляла виклики на Нью-Йорк, де 
він зупинився проїздом, повертаючись до 
Німеччини, але так ні разу з ним більше й 
не поговорила. Він не хотів відповідати.

Я почувала себе приниженою, дослівно 
втоптаною в багно, а гут іще нескінченні 
суперечки з Келвіном, що тривали весь 
той тиждень, поки ми закінчували натурні 1

1 Боже небесний! (нім.)



зйомки. Потім ми разом вирушили до Лос- 
Анджелеса. Всю дорогу він мовчав, а коли 
ми дісталися до нашого будинку в Бель-Ері, 
одразу ж пішов у свою кімнату й почав па
кувати речі.

Я зайшла слідом за ним і спитала:
«Куди це ти, до біса, зібрався?» — Колись 

я казала це ж саме Люкові, пригадуєте?
«Назад у Нью-Йорк,— одказав він.— Коли 

хочеш, можеш подати на розлучення, моти
вуючи тим, що я тебе покинув».

«Гельмут поїхав,— мовила я і отут, зда
ється, вперше почала його просити.— Я йо
го більше н-ніколи не побачу та й не хочу 
бачити. Я теж маю якусь г-гордість».

«Довгенько ж вона в тобі мовчала».
«К-келвіне, облиш,— сказала я. — Навіщо 

звертати все на Гельмута?»
Він перестав складати свої речі, обернув

ся і, подивившись мені в вічі, промовив:
«А я й не звертаю. Наш шлюб припинився 

вже давно. Наче ти й сама цього не знаєш. 
Щодо мене, то я зрозумів це ще на отій 
прем'єрі, а ти...»

«Що тут може бути спільного?»
«Все —і нічого,—відповів він.— Я не мо

жу з тобою жити. Не можу працювати, ко
ли ти поруч. Ти висотуєш з мене всі соки. 
Я навіть малювати більше не можу. За два 
роки, що ми разом, я нічогісінько не нама
лював, бо весь час мушу бути нянькою при 
славетній кінозірці, нехай би їй чорт!»

«А хто ж тобі винен, — закричала я, — 
що ти набазграв з мене сотню отих соро
міцьких картинок і поначіплював їх по всій 
спальні, наче я тобі повія?»

«А ти і є повія,— спокійно відповів він.— 
У тебе всі інстинкти дводоларової шлюхи; і, 
як кожна повія, ти не тільки холодна, але й 
ненавидиш чоловіків, а це означає, що на
справді ти ненавидиш саму себе. Ось чому 
ти п'єш горілку. Ось чому ковтаєш снотвор
ні таблетки».

Тут я почала по-справжньому в нього 
проситися. Мовляв, як він не може мене 
зрозуміти, чому не спробує мені допомог
ти? Казала, що коли б він кохав мене так, 
як твердив напочатку, то зрозумів би, яка 
я розгублена, яка безсила, як боюся всього 
на світі й як намагаюся втекти від самої се
бе.

А він стояв з крижаним обличчям і мовч
ки слухав. Я впала навколішки й кричала: 
«Я кохаю тебе, кохаю, ти єдиний, кого я 
кохала в житті!..»

«Ти в досить-таки дивний спосіб виявляєш 
своє кохання», — сказав Келвін. А коли він 
рушив до дверей, я все ще ридала й на ко
лінах благала його:

«Не кидай мене! Я так тебе благаю — не 
кидай!.. Якщо ти мене покинеш — я пом- 
ру!..»

Він обернувся від дверей і холодним, 
просто-таки крижаним голосом, сказав:

«Але ж саме цього ти й хочеш, чи не 
так?» — І пішов геть...

За хвилину, трохи опанувавши себе, Вен
да звела очі на доктора Рубенстайна й за
питала:

— Він сказав правду, так?
— А ви як думаєте?
— Я думаю, в цьому є якийсь сенс. 

Можливо, тим-то я й кидаюся все життя 
від чоловіка до чоловіка, що з жодним не 
звідала справжнього щастя, отож і н-нама- 
гаюся його знайти. Можливо, тим-то й до
зволяю п-принижувати себе, що вважаю 
себе за н-нікчему.

Про це я чула завжди. Ще змалку від 
усіх своїх н-названих батьків... чи майже від 
усіх. Вони щоразу давали мені зрозуміти, 
що я ніхто й ніщо, байстря, нікому не по
трібний підкидьок, якого вони тримають 
лише тому, що округа п-платить їм за це 
гроші. Я думаю...—Вона гірко заплакала й 
сказала: — Ні, н-не знаю, що й думати... 
Думаю, коли б він справді любив мене, то 
зрозумів би, чому я так поводжуся. Зрозу
мів би й в-випивку, і т-таблетки, і всі оті 
п-походеньки, і навіть чому я не встояла 
перед Гельмутом...— Вона подивилася на 
доктора й безпорадно, наче мала дитина, 
запитала:— А що д-думаєте ви? Чому н-не 
можете мені допомогти?

— Оце ж вам допомога від самої се
бе, — відповів він. — Те, що ви правильно 
оцінюєте свій стан.

— Ет, облиште! — мовила Венда.— Яка 
там, у біса, допомога! Що воно мені дає?
Чи я від цього краще сплю або їм, чи, мо
же, мені не так б-болить серце?..— І знову 
заплакала.

— Я хочу, щоб ви дозволили мені влаш
тувати вас до лікарні,— спокійно промовив 
Рубенстайн.— Гадаю...

— «Запроторити» — хотіли ви сказати?
Чому ви вжили не те слово?

— Важливе не слово, а...
— ...Діло. Діло! — вигукнула вона.— Не 

піду я ні до якої лікарні! Я вже була в лі
карні. Після того, як Келвін мене покинув, 
я два дні й дві ночі шастала по будинку, а 
Енн усе ходила слідом і умовляла мене.

«Мабуть, я божеволію»,— сказала я їй.
«Треба радіти, що позбулися такого не

гідника», — відповіла вона.
«Він не негідник! — закричала я на неї.—

Він чудова людина, а я повелася з ним, як 
свиня. Я .зрадила його, зганьбила його ім'я, 
злігшися з отим мерзенним фашистським 
недобитком Тірбахом. Про це писали всі 
газети. Як я тільки могла заподіяти йому 
таке?..

Ви знаєте, як фашисти ставляться до жі
нок, знаєте чи ні? — кричала я.— Вони вва
жають, що ми тільки й здатні родити дітей, 
ходити д-до церкви та к-куховарити. Ми 
для них не більш як предмети вжитку. 00 
Так само ставився до мене й Тірбах, тільки ^
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я цього не розуміла — адже він був такий 
галантний! «Ich kuss’ die Hand, gnadiges 
Fraulein!» О, він неабиякий лицедій! Я в 
нього завжди була Fraulein, коли не 
Schatz, тобто «кохана»...Та я ладна на к-ко- 
лінах повзати перед Келвіном і благати, 
щоб він повернувся, і таки благала його, 
але він не повернеться... не повернеться...»

От тбді я й пішла до лікарні. Мене замк
нули в окремій палаті й забрали все, що я 
мала при собі, геть усе: сигарети й сірники, 
пилочку для нігтів і ножички, н-навіть шпиль
ки для волосся. Яке то було паскудство! Я 
почувала себе, немов у в'язниці, та й справ
ді була ув'язнена. Мене тримали під 
замком, і я годинами сиділа в кріслі біля 
вікна.

Час від часу до палати заглядав якийсь 
шмаркатий практикант, чи хто він там був, і 
запитував, як я себе почуваю. «Г-гірше ніку
ди»,— відповідала я. Навіть коли він запи
сував мою історію хвороби, я відчувала, як 
він їсть мене очима, наче от-от ладен 
зірвати з мене благенький халатик, якого 
мені там дали, і к-кинути мене на ліжко.

Не забувайте, що я відома кінозірка. Я 
добре платила їм за все, але доглядали ме
не нітрохи не краще, ніж інших бідолах, що 
сиділи в загальній палаті, граючи в доміно 
й. дамки або читаючи старі пошарпані жур
нали. Мабуть, це було справедливо, і я не 
н-нарікаю. Але й ніякої допомоги я там не, 
мала, хіба що вночі, коли починала нестям
но кричати, до мене хтось заходив — догля
дальниця чи н-навіть лікар — і давав мені 
такого ляща, аж в очах ставало темно. Ото 
було й усе лікування, коли не брати до ува
ги ще двох бесід з двома психіатрами, які 
дивилися на мене, мов на якусь рідкісну 
тварину в зоопарку.

Оце ж тоді я й вдалася до вас, пригадує
те? Енн Петч і Менні Фокс прийшли разом 
мене п-провідати ,й сказали, що мені треба 
порадитися з хорошим лікарем, а хтось 
там порекомендував їм вас. Отож я зроби-, 
ла над собою зусилля і трохи заспокоїлась, 
а що прийшла до лікарні сама, Чо ніхто не 
міг мене там затримувати проти моєї волі.

І ось ми з вами сидимо тут через півроку 
після того, а чого ми досягли? Вам добре, а 
м-мені геть погано, й щось не видно змін 
на к-краще.

— Ви не можете про це судити, Вендо.
— Чому ви не кажете мені правди? Наві

що оці фальшиві запевнення, ніби мені стає 
краще? Ви ж самі п'ять хвилин тому казали, 
що хочете знову запроторити мене до лі
карні.

— Я вважаю, що це піде вам тільки на 
користь. Та й сама лікарня не матиме нічо
го спільного з тією, в якій ви були. Це буде 
Приватна клініка, де вам приділятимуть1 
повсякденну увагу— і не тільки обслуга, а 
й я теж. Ви дістанете змогу відпочивати^

4. Всесвіт № 7.

побути на добрій дієті, пройти курс ліку* 
вальних вправ.

— Усе це я чудово можу робити й дома
— Проте не робите.
— Ваша правда, н-не роблю.
Венда подумала про свою матір, Кору 

Сміт, котра перебувала в точнісінько тако
му закладі, як оце приписував їй самій 
доктор РубенстайНг Вона була певна, відчу
вала своїм нутром, щог досить їй погоди
тись — і вона вже ніколи звідти не вийде, 
так само як і її мати.

Вона ще якусь хвилю помовчала, а тоді 
сказала:

— Мій прихід до вас і оті перші добрі 
враження, ніби воно мені справді щось 
дає — то була лише облуда...

СЦЕНА 17_________
(Зима 1956 -  1957)

Після того як Венда вийшла з лікарні й, 
здавшись на умовляння Енн Петч та Менні 
Фокса, почала відвідувати доктора Рубен- 
Стайна, вона кілька разів телефонувала в 
Нью-Йорк, намагаючись поговорити з Кел- 
вїнОм. Та чи то його не було дома, чи він 
не хотів відповідати, — і по двох тижнях 
Венда облишила Свої спроби. Перед тим, 
ще в лікарні, вона написала йому кілька 
довгих листів, але й на них не дістала від
повіді.

Там-таки, в лікарні, вона перечитала всі 
старі журнали, що потрапили під руку, і в 
одному з них побачила приписуване їй 
інтерв'ю, якого насправді ніколи не давала. 
' У цій журналістській брехеньці, надруко

ваній 1954 року, між іншим говорилося 
таке:



«Венда запевняє, нібито її батько, 
якого вона не бачила ніколи в житті, 
давно помер.. Тим часом нам добре ві
домо, що її батько живий і здоровий. 
Він мешкає не далі як за сорок миль 
від Лос-Анджелеса і зовсім не при
четний до кінопромисловості».

Прочитавши це, вона враз пригадала оту 
розмову з Дж. П. Тредвеллом у його кабі
неті (коли ж це було: десь 1950 року?), 
коли він образив її, сказавши: «А як вам 
подобається спати з отим вашим татусем?» 
(він мав на думці Філа), — а потім, коли 
вона вже виходила з кабінету, докинув: «Ви 
надто скоро повірили в те, що пишуть про 
вас у рекламі... Ваш батько не помер до 
вашого народження. Він живий-здоровий і 
мешкає в...» Де ж це він мешкає?.. Венда 
ніяк не могла пригадати.

Отож, навіть не дожидаючи, доки вийде 
з лікарні, вона найняла приватного детек
тива («Достоту, як Келвін», — подумала гір
ко) й переповіла йому оті скупі відомості, 
які мала.

— Сорок миль від Лос-Анджелеса — це 
не так уже й далеко, — сказала вона.

Той посміхнувся й відповів:
— Міс Олівер, це величезна територія, 

навіть якщо він досі живе в цьому радіусі.
Він узяв «на завдаток» тисячу доларів і 

попередив, що, можливо, розслідування 
коштуватиме набагато дорожче. Але він 
щотижня надсилатиме їй звіт про видатки, 
аж поки назве остаточну суму, що її змо
же визначити тільки тоді, коли підрахує, 
скільки годин витратив на пошуки.

Непбмітно збігли останні місяці 1956 ро
ку, а в січні Нік Фортіс прислав їй сценарій 
«Квітка пристрасті» й повідомив, що най
ближчими днями вона має взятися до ро
боти. А Венда сказала Менні й Енн Петч, 
що в такому стані вона, напевне, не зможе 
працювати над новим фільмом.

Обоє повелися з нею дуже суворо. Обоє 
казали:

— Це саме те, що вам зараз потрібно. 
Якщо ви негайно візьметесь до роботи, 
вам буде куди легше викинути з голови оту 
історію з Келвіном, знову стати на ноги й 
віднайти своє колишнє «я».

— Я не певна, що хочу його віднайти, — 
заперечила Венда. — Не знаю навіть, яке 
моє нове «я», коли таке й існує в природі...

Робота над «Квіткою пристрасті» розпо
чалася вже наступного тижня. То була му
зична комедія, що мало чим різнилася від 
«С-бомби». Зате знову був стриптиз, і це 
пригнітило Венду з самого початку, тіль
ки-но вона прочитала сценарій.

— Я не хочу зніматися в цьому філь
мі, — сказала вона Енн.

— Ви будете зніматися.
— Певно, що буду, але не хочу.
— Чому? Фільм веселий, дотепний. Вам 

знову випадає співати, танцювати. Для вас 
це буде добра переміна обстановки.

— Невже не можна без оцих утертих 
слів, Енн?

— А чим вони вам не до вподоби? І чим 
вам не до вподоби цей фільм?

— Після «Військовополоненого» мені по
трібне щось краще. То була хоч серйозна 
річ. Я мала нагоду показати, що таки можу 
щось зробити.

— Слухайте, Вендо, хороша актриса мо
же зробити щось і з нічого.

— То, мабуть, я погана актриса...
Готуючись до зйомок, Венда вчащала до

костюмерного цеху та гримувальної; що
дня працювала з танцмейстером — ревним 
роботягою, що навчив би танцювати й сло
на, коли б цього вимагалося. Поки не роз
почалися зйомки, все в неї йшло начебто 
гаразд. До знемоги вправляючись у танцях, 
вона навіть скинула кілька фунтів зайвої 
ваги, що їх набрала була перед тим. Зу
стрічі з доктором Рубенстайном довелося 
перенести на вечірні години, і тепер Венда 
приходила до нього о сьомій чи восьмій, а 
то й пізніше. ї ї  не полишало якесь дивне 
відчуття: здавалося, що тяжче вона працює 
в студійному танцкласі, то більше позбу
вається отого свого потягу до алкоголю 
та снотворних таблеток. Справді-бо, вона 
дедалі дужче переконувалась, що разом з 
потом із неї виходить й усе нечисте. Як 
ото, було, казала їй матуся Мейбл, коли в 
неї вискакував прищик: «Це з тебе лиха 
вдача випирає».

«Далебі, я ж зовсім не лиха людина, — 
виправдувалася в думці Венда. — А часом 
буваю навіть дуже добра. Ось і людям, що 
працюють на мене, як-от Енн і Серена, 
плачу набагато більше, ніж вони заслугову
ють. І для бідолашної матері зробила все, 
що могла, аби їй легше було доживати ві
ку в отій в'язниці. Коли хтось потребує до
помоги, я ніколи не відмовляю й даю навіть 
більше, ніж у мене просять. І на студії всі, 
крім режисерів, мене люблять — декорато
ри, освітлювачі, звукотехніки, оператори, — 
і публіка теж любить. Кожен скаже, що 
загалом я непогана людина, і коли б я тіль
ки могла сама себе полюбити, то, може, 
не боялася б так вечорами лягати в ліжко 
сама...»

Хоч як вона боялася безсоння й отих 
незбагненних страхіть, що завжди опосіда- 
ли її в темряві, проте, з другого боку, була 
рада спати сама. Ніхто від неї нічого не 
вимагав, нікому не треба було догоджати, 
ні в ліжку, ні взагалі. Вона могла тинятися 
по дому в старому халаті й розтоптаних 
пантофлях і не наводити на себе оту^штуч- 
ну красу, що її, як приписують жіночі жур
нали, має випромінювати кожна жінка, ко
ли її чоловік удома.

А у Венди чоловіка тепер не було, і дов
гими нічними годинами, коли не приходив 
сон, вона думала про тих трьох, що їх мала 
в своєму житті. Одруження з Томом Келлі О 
з самого початку було помилкою, але як Ю



могла про це знати шістнадцятирічна дів
чина? Так само і з Баком Вішневскі... 
«З Келвіном усе могло бути добре, — ду
мала Венда. — Чому ж нічого не вийшло? 
Навіть і тепер усе можна б поправити, аби 
він тільки повернувся. То чому він не хо
че? А ти запитай себе, — в думці відповіла 
вона. — «Стукайте, і вам відчинять, — ска
зано в біблії. — Прохайте, і дістанете від
повідь»... Ні, не так: «Прохайте, і вам да
дуть. Шукайте і знайдете... Стукайте, і 
вам...» Тут-тук. Хто там? Венда. Яка ще 
Венда? Венда те й Венда се (як ото казав 
Люк: «У небі льотчик і на землі молод
чик»)...

Скоро в тебе день народження, — поду
мала вона, — і ти влаштуєш собі пишне 
свято. Тобі стукне тридцять, і ти вже не бу
деш курчам, Еммаліно Сміт. Перше квітня 
1927 року. Неважко запам'ятати, правда? 
Кожного першого квітня Бак Вішневскі при
силає величезний букет троянд «Американ
ська красуня» зі своєю візитною карткою 
і незмінним написом: «Завжди твій. Бак». 
Це дуже мило з його боку. Певно, він сте
жить у кінопресі за моєю так званою кар'є
рою (ха-ха!), бо ніколи не дзвонить мені 
тоді, коли я в шлюбі чи, як пишуть газети, 
зустрічаюся з . кимось, — тільки коли сама. 
Тож і тепер він от-от обізветься, а потім, 
на день народження, я отримаю троянди, 
три десятки троянд. «Завжди твій. Бак»...

Бак зателефонував за три дні до урочи
стої прем'єри «Військовополоненого» в 
«Круглому театрі» Картея і, на свій подив, 
був запрошений до Вендиного будинку в 
Бель-Ері.

Він приїхав новеньким «бентлі» й привіз 
три десятки троянд «Американська красу
ня» та кошик шампанського.

— Як ся має Залізна людина? — спитала 
Венда, зустрівши його біля дверей.

— Геть підупала на силі, — одказав він 
з усміхом. — Дякую за гостинне запро
шення.

Вони влаштували таку собі невеличку бе
сіду в будинку, де нікого більше не було, 
окрім служниці-мексіканки Серени. Підно
сили за здоров'я одне одного келихи з 
шампанським і сміялися, згадуючи минулі 
дні, хоч вони й були аж ніяк не веселі. Бак 
аніскілечки не змінився — хіба, може, на
брав трохи тіла, та ще на скронях з'явила
ся легка сивина (як у Гельмута), але зага
лом це був той самий добряга Бак — лагід
ний, делікатний і ніби сумовитий. А коли 
за кілька днів у газетах з'явилися рецензії, 
Венда залилася слізьми й зателефонувала 
Бакові, щоб він негайно приїхав до неї.

Звісна річ, і в попередніх оглядах, що 
друкувалися в «Верайєті» та «Голлівуд рі- 
портер», говорилося майже те саме, і їх 
читали всі причетні до кінопромисловості, 

р .  але відгуки інших щоденних газет чомусь 
ІП  уразили Венду куди болячіше.

«Коли хвалена Венда Олівер і вия
вила в попередніх фільмах якийсь та
лант, — окрім безперечної здібності 
показувати всім на втіху свої суто ті
лесні принади, — то у «Військовополо
неному», що його прем'єра відбулася 
вчора у «Круглому театрі» Картея, 
од цього таланту не видно й сліду», — 
писала «Лос-Анджелес екземінер».

Присуд «Лос-Анджеле<; т;аймс» був- іще 
дошкульніший:

«Це фільм з мораллю. А мораль 
його, як видно, така: навіть запеклий 
нацист може виправитись, якщо йому 
пощастить зустрітися з сексуальною 
дамочкою на ім'я Венда Олівер, одяг
неною в облиплий комбінезон та на 
три розміри менший светр. Міс Олівер 
можна тільки поспівчувати. В цьому 
фільмі ми бачимо її без гриму, в по
хмурій, позбавленій смаку ролі. Не 
треба! Поверніть нам знову оту блис
кучу В. О., що так знаменито показу
вала стриптиз у «С-бомбі».

— Не зважай на це, люба, — мовив Бак, 
коли Венда показала йому ці рецензії, си
дячи поряд на канапі. Відтак обняв її, і 
Венда дозволила собі трохи поплакати на 
його плечі.

— Як я можу не зважати? — сказала во
на і, підвівшися з канапи, почала ходити по 
кімнаті.

— Слухай, — мовив Бак, стежачи очима 
за кожним її кроком, — ти велика кінозір
ка, і нехай там про тебе кажуть що хочуть. 
Глядачам ти подобаєшся, тож вони радо 
платитимуть за будь-який фільм, де ти 
граєш. Та й сам я бачив учора цей фільм — 
ти в ньому чудова.

' — Мабуть, ти єдиний глядач, на якого я 
можу звіритись, — озвалася Венда, змор
щивши носика.

— Неправда. Але я більше ніж гля
дач, — сказав Бак. — Я єдиний чоловік, що 
кохав тебе за все твоє життя, і тому хочу, 
щоб ти викинула все це з голови й повер
нулася до мене.

Венда зняла з канапи подушку, поклала 
її на підлогу перед Баком і, вмостившись 
біля його ніг, взяла його за руки.

— Я це знаю й ціную. Ти золота людина, 
і я рада б щось зробити, аби ти був щасли
вий. Але ж я така злощасна, що нікому не
ма зі мною добра, навіть мені самій.

— Дозволь мені судити про це, люба.
— Хотіла б...
— А ти спробуй.
— Не можу, Бак,— мовила Венда.— Ти 

мені потрібен, я це знаю. Знаю, що коли 
мені тільки знадобиться друг, ти зараз же 
будеш поруч.

— От і повір у це.
— Але знову стати тобі дружиною я не 

можу. І коханкою не можу. Та й не тільки 
тобі, а нікому взагалі. Я навіть не знаю, що 
я тепер таке. Я нічого не відчуваю.



Раптом Бак стиснув Вендйні руки, встав 
сам і рвучко підвів її з підлоги. Очі її були 
повні сліз.

— Н-нічого я н-не відчуваю.
Бак схопив її в обійми й припав устами 

до її уст. Вона не відповіла на поцілунок. 
Він одступив, і Венда ледь чутно промо
вила:

— Коли хочеш, я можу н-навіть лягти з 
тобою в ліжко. Але це однаково нічого не 
змінить. Ти вже пробач...

Бак якусь мить іще постояв, дивлячись 
на неї, а тоді рушив до дверей.

— Ти знаєш, де мене знайти,— пробур
мотів він.— Я буду в місті ще днів зо два.

Залишившись сама, Венда важко зітхну
ла й почала ходити по кімнаті. Вона втра
тила будь-яке уявлення про час і схамену
лася лише тоді, коли задзвонив телефон. 
Але трубки вона не брала. Нарешті теле
фон змовк, а тоді тихенько прочинилися 
двері, і служниця-мексіканка запитала:

— Ви вдома, сеньйоро?
— Ні.
— Дзвонив сеньйор Фокс.
— Чого йому треба?
— Nada1. Тільки сказав, що вам завтра 

починати роботу.
— Gracias 2, — мовила Венда, втупивши 

очі в евкаліптові дерева за вікном. Вона 
чула тужливе воркотання голуба, яке з са
мого ранку лунало в теплому повітрі. За 
ким він тужив?..

Хтось подзвонив біля дверей, але вона 
не обернулася од вікна, і десь по хвилі до 
кімнати знову зайшла Серена й подала їй 
рекомендованого листа. Зворотної адре
си не було, і, розірвавши конверт, Венда 
побачила друковані на машинці рядки. Во
на перечитала їх двічі або й тричі, перше 
ніж збагнула, про що йдеться.

«Ваш батько, Едвард А. Сміт,— говори
лося в листі,— живе в Ланкастері. Він ви
конує різні відрядні роботи й мешкає на 
вулиці Ель-Каміно, 54. Багато років як од
ружений. Йего номер Телефону: Ланкас
тер — 31-04».

Під листом стояв підпис детектива, а на 
окремому аркушику був доданий рахунок 
«за послуги», в якому значилися телефон
ні виклики, роз'їзні видатки, «конфіденційні 
довідки» (як . видно, пов'язані з підкупом, 
бо вартість їх сягала п'ятдесяти доларів) і 
таке інше. Внизу було приписано: «Ніякої 
додаткової плати поза цим рахунком не 
береться. Дякую за доручення».

І раптом Вендине серце лунко тьохнуло 
в грудях, і вона насилу вгамувала збуджен
ня. Підбігши до телефону, вона зняла труб
ку і, набравши номер міжміської станції, 
замовила виклик.

Вона чула глухий шум на лінії і, як ко
лись у дитинстві, подумала, що, мабуть,

1 Нічого (ісп.).
2 Дякую (ісп.).

то гуде вітер у телефонних дротах. За 
якусь хвилю на другому кінці зняли труб
ку, і жіночий голос сказав:

— Я слухаю.
— Скажіть, містер Сміт дома?
— Ні, він на роботі. А хто це?
— А коли він буде?
— Коли повернеться з роботи. А хто це 

говорить?
— Як ви думаєте, н-надвечір він буде?
— Слухайте, добродійко, хто ви така? Я 

місіс Сміт.
— Я п-подзвоню пізніше,— сказала Вен

да й поклала трубку.
«Як він може бути одружений, коли моя 

мати досі жива?»— здивовано подумала 
вона. А тоді згадала: ну звісно, вони ж не 
брали шлюбу. Та як їй тепер дочекатися 
вечора, щоб подзвонити знову?..

Повернулася Енн Петч. Венда звела на 
неї очі й сказала:

— Енні... я знайшла свого батька! Хіба 
це не чудо?

Енн мимоволі озирнулася.
- Д е ?
— Та не тут, дурненька,— мовила Венда 

й підвелася з крісла в новому припливі 
збудження.— Він живе в Ланкастері... усьо
го за якихось півсотні миль звідси. Туди 
їхати десь півтори години!

— Ви розмовляли з ним?
— Ні. Подзвоню пізніше. Він на роботі.
Енн подивилася на неї й сказала:

, — Це чудово, Вендо.— Відтак завагала
ся, та все ж визнала за потрібне додати:—
Але не тіште себе надто великими споді
ваннями.

— Що ви хочете цим сказати?
— Та нічого. Просто... минуло стільки ча

су. Майже тридцять років.
Венда засміялася.
— Яке це має значення? Коли б оце ви 

тридцять років тому загубили свою єдину 
дочку, то чи важило б для вас тепер, скіль
ки часу відтоді минуло?

Енн промовчала. Вона хотіла сказати: «Хі
ба ви забули, що він сам покинув вас і ва
шу матір, коли ви тільки народилися? Чи, 
може, ще й перед тим. Як ви можете цьо
го не пам'ятати?»

— Я з  ним поладнаю,— сказала Венда, 
потираючи руки.— Він працює на відряд
них роботах, ви собі уявляєте? Хіба ж це 
діло для людини в його літах? Адже йому, 
певно, вже за шістдесят. Ну, та я тепер 
п-подбаю про нього.

— Дуже добре, люба,— мовила Енн.— 
Звісно, що подбаєте.

Коли Серена покликала їх до столу, Вен
да сказала: «Хвилиночку»,— і знову набра
ла номер міжміської. Цього разу на дру
гому кінці озвався чоловік.

— Містер Сміт?
— Так.
— Це Ем... Еммаліна, (М
— Хто? Ю



— Еммаліна Сміт. Ваша... ваша д-дочка.
— Мабуть, ви набрали не той номер, 

шановна.
— Ні-ні, той. Я Венда Олівер, к-кінозір- 

ка...
Трубка довго мовчала.
— Ви пам'ятаєте Кору Сміт? Ви мій 

б-батько. Я народилася в Інглевуді. Пам'я
таєте?

— Я ніколи до цього не був одружений, 
шановна. Мабуть, ви набрали не той номер.

— Ні,— сказала вона.— Ні! Венда Олі
вер... к-кінозірка, знаєте?

— Ну, бачив у кіно,— відказав голос.
*— Це моє прибране ім'я. Ви ж Едвард 

А. Сміт, адже так?
— Я ж вам сказав, що так.
— Я Еммаліна. Ви... ви п-пам'ятаєте мою 

матір, Кору? Вона була модельєркою на 
кіностудії. Ви жили тоді в Інглевуді... ви 
обоє... Потім вона захворіла... себто дов
го була в лікарні... Я Еммаліна...

— Даруйте,— вже роздратовано озвався 
голос,— але я не знаю ніякої Еммаліни й 
ніякої Кори Сміт...

І Венда почула, як клацнула трубка. 
j — Алло... алло... тату... це Ем...

СЦЕНА 18
(Січень —  березень 1957)

Коли Джед Браун, режисер «Квітки при
страсті», побачив, у якому стані Венда ви
йшла на майданчик першого дня зйомок, 
то одразу ж одіслав її назад до артистич
ної вбиральні.

— Ляжте й трохи в.ідпочиньте,— сказав

він,— а ми тим часом будемо знімати 
щось без вас.

Очі її були червоні, обличчя набрякле, 
мов гумова куля, а, йдучи з майданчика, 
вона аж заточувалась. Режисер покликав 
Енн Петч, що стояла поруч із сценарієм в 
руках, і спитав:

— Що з нею таке?
— Вона провела жахливу ніч.
Браун якусь мить зважував цю не вельми 

зрозумілу відповідь, а тоді сказав:
— Постарайтеся, щоб на другу полови

ну дня вона була в нормі.
Відтак пішов до телефону й подзвонив 

продюсерові, Девіду Девіду:
— Слухайте, ця дівиця п'яна, аж падає. 

Якщо ви не годні привести її до тями й 
змусити працювати, як належить, то пошу
кайте собі іншого режисера.— Він мовчки 
хитав головою, слухаючи відповідь про
дюсера, і врешті додав: — Я не зобов'яза
ний миритися з тим, з чим мирилися інші, 
зрозуміло? Мені треба, щоб вона була в 
нормі, а ні — то я припиняю роботу. Завт
ра ж!

Поклавши трубку, Браун повернувся на 
знімальний майданчик і звелів своєму аси
стентові, операторові та бригадирові об
слуги готувати декорації до іншої сцени. 
Знаючи, скільки мороки з цією примхливою 
Вендою мали інші режисери, він хотів був 
знімати фільм послідовно, бо сподівався в 
такий спосіб досягти хоч якогось взаємо
зв'язку та логіки в тому, що мало назива
тися її грою. І ось тепер усі його задуми 
полетіли шкереберть. А нехай їй чорт!..

Тим часом продюсер подзвонив до Вен- 
диної вбиральні. Трубку взяла Енн Петч. 
Та й від неї він не почув нічого втішного. 
Актриса зовсім хвора, сказала Енн. За той 
час, відколи вона повернулася до вбираль
ні, її двічі нудило.

Невже ви не можете утримати її від 
випивки? Адже ми платимо й вам.

— Вона не п'яна!— крикнула Енн.— Во
на хвора!— і кинула трубку.

Венда тепер справді не була п'яна, зате 
вона була п'яна вночі. Близько півночі 
Енн посадовила її в гарячу ванну, потім десь 
о третій — у холодну; влила в неї добру 
кварту чорної кави, дала заспокійливі таб
летки й сиділа поруч, аж поки та заснула, 
бурмочучи: «Тату... тату...» — а о шостій
ранку насилу добудилася її й умовила їхати 
на студію.

У двері вбиральні раптом постукали, і на 
порозі з'явився сам Нік Фортіс.

— Що тут діється?— запитав він.
Енн кивнула на. Венду.
—f Хіба вИ'Самі не бачите?

-Фортіс пильно подивився на Венду, що 
лежала крижем на канапі, почухав поти
лицю й запитавт

— Якщо вбна хвора* то чому ви не ви
кличете лікаря? • - ^



Венда підвела голову і мовила кволим 
голосом:

— Я встану. Слово честі, встану. Все бу
де гаразд.— Вона повела очима по кім
наті й побачила Енн.— Чи не п-принесли б 
ви мені з їдальні трохи гарячого бульйону?

Бульйон зігрів їй шлунок. Масажистка 
розтерла її з голови до ніг. Потім прийшов 
гример, намастив їй обличчя кремом, зро
бив гарячі й холодні компреси, а тоді за
гримував наново. О пів на другу Венда бу
ла на знімальному майданчику, і все бу
ло б добре, та вона не пам'ятала своєї ро
лі. Браунові довелося дев'ять раз перезні
мати одну сцену, доки Венда спромоглася 
вимовити до ладу всі свої репліки. Викона
вець головної ролі, добродій на ім'я 
Спенсер Віллоубі, стояв з таким виразом 
обличчя, наче йому піднесли до носа якусь 
гидоту.
.Венда без кінця вибачалася перед Віллоу

бі й Брауном, перед оператором, обслугою 
та асистентами, і її винувата усмішка й ота 
кумедна гримаска були такі чарівні, що зго
дом, коли вона знову перебріхувала реплі
ку, всі тільки сміялися, і вона теж. Але 
Браун уже твердо вирішив відмовитись од 
зйомок, хоча й знав, що Девід Девід, про
дюсер, увесь час стоїть позад нього, не 
спускаючи очей з його потилиці.

Коли денні зйомки з гріхом пополам за
кінчилися, Браун дав волю гнівові, і Девід 
терпляче слухав, поплескуючи його по пле
чі, мов улюбленого собаку.

— Знаю, знаю,— казав він.— Цілком з 
вами згоден. Але ви потрібні мені. Ви 
єдиний, хто вміє зробити такий фільм. Ми 
вкладаємо в нього п’ять мільйонів доларів, 
друже. Обіцяю вам, що такого, як сьогод
ні, більше не буде. А якщо буде...

— А якщо буде,— підхопив Браун,— ви 
проженете її геть і візьмете актрису.

— Гаразд, гаразд,— погодився Девід.— 
Зроблю все, як ви скажете. Ваше слово для 
Алене закон. Усе, як скажете.

Але те саме повторювалося день у день. 
Першого тижня Венда з'явилася на зйом
ки тричі, другого — тільки двічі, третього--
чотири рази, а четвертого — один. І весь 
час точилися безкінечні переговори між 
Девідом Девідом та Менні Фоксом, між 
Фоксом, Девідом та Джедом.Брауном, між 
Брауном, Девідом, Фоксом та Фортісом.

Фортіс запросив на консультацію докто
ра Рассела й доктора Рубенстайна, і ті 
обидва зробили візити в будинок у Бель-Ері, 
спільно й порізно. Та всі ці переговори до
сягти чогось певного так і не змогли.

П'ятого тижня Венда приїхала на кіносту
дію всього двічі, а весь шостий не встава
ла з ліжка й була в стані такої глибокої 
депресії, що обидва лікарі цілком серйоз
но почали думати про те, чи не викликати 
швидку допомогу й не одвезти її до лікар
ні, байдуже, погодиться вона на те чи ні.

Вони запитали її:

— Що ви хочете, щоб ми зробили?
— Нічого,— не розплющуючи очей, від

казала Венда.
Доктор Рубенстайн підвищив голос:
— Вендо, я вимагаю, щоб ви встали з 

ліжка — зараз же!— Він на мить завагав
ся.— Ви мене чуєте?

— Чую,— майже пошепки озвалася во
на.

— То вставайте!
— Н-не можу. Я впаду на підлогу.
— Ми вас підтримаємо.
— Ідіть геть,— сказала вона.
Рассел подивився на Рубенстайна і ви

йшов з кімнати. «Ці мудрагелі нічогісінько 
не тямлять,— подумав він.— Коли б оцей 
Рубенстайн не верховодив, я б схопив її за 
руку, стягнув з ліжка .і, силоміць одягнув
ши, відпровадив на кіностудію».

Лікарі дали Енн Петч додаткові настано
ви: якнайбільше вітамінів, поживна їжа, 
багата на білки, жири й вуглеводи, ні гра
ма алкоголю й тютюну, жодних заспокійли
вих засобів. Та одна річ — сказати Енн, 
щоб Венда хоч по півгодини на день лежа
ла проти сонечка й плавала в басейні, а от 
як примусити ту ж таки Венду виконувати 
це?

Сьомого тижня Венда нараз відчула при
плив сили, встала з ліжка й два дні під
ряд з'являлася на зйомки. Вона знову від
найшла — чи принаймні так здавалося — 
оте своє «колишнє я»: жартувала з обслу
гою і статистами, усміхалася до всіх, а 
Джеда Брауна здивувала своїм проханням 
знімати кожну сцену не більш як двічі. Оті 
чари, що здобули їй загальну любов публі
ки і вдома, і за кордоном, виявлялися в 
усьому, що вона казала й робила: в кожно
му русі, в кожній усмішці, в трохи дивних 
паузах між словами, що їх вона робила, 
вимовляючи свої репліки (як ото деякі ви
конавці ліричних пісень), у її невідпорній 
принадності, завдяки якій усі на знімально
му майданчику говорили: «Яка ж вона ми
ла!»— хоч багато хто терпіти її не міг. А 
коли вони із Спенсером Віллоубі зіграли 
вдвох комедійний епізод, навіть він ска
зав:

— Вендо, ви чарівна. Ну так би вас і 
з'їв.

— Шлунок зіпсуєте,— озвалася вона, 
зробивши свою кумедну гримаску.

То був останній раз, коли Венда з'явилася 
на зйомки, а тоді її знову здолала невбла
ганна нудота, знову пойняла гнітюча апа
тія, і вона цілими днями сиділа дома в ха
латі й розтоптаних пантофлях, бездумно 
втупивши очі в стіну.

А потім прийшла звістка про те, що сту
дія «Спектакуляр» усунула Венду від зйо
мок і віддала її роль Айві Бенкрофт. Енн 
відповідала на телефонні дзвінки, розмов
ляла з репортерами, що злетілися до бу
динку, й зробила оту свою заяву.



— Хай вам чорт, Енн,— дорікнула Тй 
Венда.— Чому ви не вигадали чогось ро
зумнішого? Чом не сказали, що в мене ци
роз печінки? Адже всі знають, як багато 
я п'ю. Або що я наркоманка?

— Ви що — збожеволіли?
— Так,— мовила Венда.— Я збожево

ліла.
— Ну, а я ще ні. Чи ви хочете назавжди 

занапастити свою кар'єру?
— ,Яку таку кар'єру?
— Мене аж нудить од вас,— сказала 

Енн.— Я вже стільки років вас знаю, і оця 
ваша звичка вдавати з себе хвору просто 
огидна! Доктор Рассел тисячу разів казав 
уже вам, що ніяких, аніякісіньких фізичних 
недуг у вас немає.

— Чхати я хотіла на доктора Рассела.
— Я певна, що вам на всіх начхати,— ро

зізлилася Енн.— Але так само певна, що 
коли б отой Тірбах подзвонив вам із свого 
Франкфурта, ви сіли б у перший же літак 
і всю дорогу аж штанці мочили б з нетер
плячки.

Венда замахнулася й ляснула Енн по об
личчю.

— Ану забирайся звідси к бісу, поки ці
ла!— загорлала вона.— Ти таке саме стер
во, як і всі! П'явка чортова!

Вона виштовхала Енн за двері й почала 
шпурляти у вікно її одіж на моріжок пе
ред будинком. Енн стояла внизу й дивила
ся на Венду, розтуливши рота з подиву. Та 
Венда не стала чекати, доки вона позбирає 
речі. Тї поривало вибігти надвір, обняти Енн 
і сказати: «Пробачте мені, люба, це я у 
всьому винна. Я просто розум стеряла з 
розпачу»,— але вона замкнулася у ванній, 
щоб не піддатися цій спокусі.

Венда не відчувала нічого, крім панічно
го страху. Серце гучно калатало їй у гру
дях, у горлі пересохло. Подзвонили док
тор Рассел і доктор Рубенстайн, і Венда від
повіла обом коротко, але цілком недво
значно. Таку саму відповідь дістав і Менні 
Фокс, а .тоді Венда спустилася в підвал, 
принесла дві пляшки текіли й* відкоркува
ла обидві зразу.

Служниця-мексіканка бачила це, отож 
Венда сказала їй:

— Я відпускаю вас на сьогодні, Серено. 
Ідіть додому. На Ольвера-стріт. Vamos1.

Служниця не зрозуміла, що вона каже, 
але збагнула її намір. Сеньйора хотіла упи
тися на самоті.

— Volvere manana2,— мовила Серена і 
пішла собі. Венда навівала на неї дедалі 
більший страх, і вона вже почала думати, 
чи не покинути цю роботу, хоч не минало 
й тижня, щоб estrella3 * не засипала її пода
рунками: грішми, ще зовсім новими сукня
ми, прикрасами, взуттям (хоч воно й було

ІО
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1 ІДІТЬ (ІСП.).2 Прийду завтра (ісп.).9 Зірка (ісп.).

замале) та іншим убранням, що його Сере- 
ні годі було надягти навіть і в свято.

Увесь той день і наступний Венда не ви
микала радіолу й ставила все підряд: Па
тетичну симфонію Чайковського і «Бідного 
метелика», «Смерть кохання» з «Трістана й 
Ізольди», «Смерть і перетворення» Штрау
са, «Ніч і день», «Фінляндію» Сібеліуса 
і «Пісню Сольвейг» Гріга, різдвяні гімни й 
дитячі пісеньки...

Серена вчасно подавала йа стіл, але Вен
да ледве торкалася їжі й тільки келих за 
келихом пила шампанське. А після обіду 
бралася до текіли й часом уже не потре
бувала таблеток, щоб заснути.

Опівночі подзвонив Бак і сказав, що він 
у Міннеаполісі, одначе Венда насилу роз
чула його слова — мабуть, щось сталося з 
її слухом.

— Прошу тебе, ти тільки не хвилюйся,— 
говорив Бак.— Плюнь на ту бісову студію. 
Ти ж бо найславетніша...

— Я люблю т-тебе,— мовила Венда.
— Що ти кажеш?
— Тй д-дуже добре зробив, що п-по- 

дзвонив мені аж із Чі... Чікаго.
— З Міннеаполіса.
— З Мін-неаполіса...
— Тобі погано?
— Погано,— сказала вона й поклалг 

трубку. Але тут-таки пошкодувала про це 
й попрохала міжміську станцію обдзвонити 
всі великі готелі в Міннеаполісі й знайти 
містера Бака Вішневскі. Телефоністка ви
тратила півтори години, доки натрапила на 
потрібний готель, але містер Вішневскі не 
відповів на виклик, сказала вона Венді.

— Ну й не т-треба,— відповіла Венда.— 
Я тільки хотіла сказати йому «н-на добра
ніч»...

Вона вже три дні не одягалася, отож, ко
ли Серена прийшла спитати, чи їй чого не 
треба, вона відказала:

— Ідіть додому. Adios. Buenas noches ].
Серена зрозуміла її, та все ж вирішила

залишитися. Вона думала, що добре було б 
знайти сеньйориту Енн, але не знала, ку
ди їй дзвонити. Не знала й прізвищ отих 
двох лікарів. «La pobrecita, — подумала во
на, — esta muy enferma» 2. — Відтак похита
ла головою і зачинила за собою двері Вен- 
диної спальні.

Венда лежала горілиць на ліжку й роз
дивлялася стелю. На стелі була тріщина, і 
це видавалося дуже кумедним, бо буди
нок коштував силу грошей, а в таких бу
динках не повинно бути тріщин. Ця тріщи
на мала химерну форму, і обрис її щора
зу змінювався. Спочатку то була водо
рость, що коливалася під водою, потім 
пальмова віть, лист папороті, гірське пас
мо, низка хмар...

Венда полежала ще трохи, споглядаючи 
стелю, тоді промовила: «Я самотня». Та

1 До побачення. На добраніч (ісп.).
* Бідолаха... вона дуже хвора (ісп.).



ніхто не озвався до неї. Вона мовила го
лосніше: «Я самотня!» О боже, яка самот-* 
ня# сама одна, отут біля телефону, чекаю
чи хоч якогось дзвінка! Сама одна, й ні
кого поруч. Ні Бака. Ні Келвіна. Ні Тома. 
Ні Філа. Анікогісінько...

— Ага!— голосно вигукнула вона рап
том і, намацавши в шухлядці нічного стол 
лика аркушик з кількома рядками, віддру
кованими на машинці, замовила виклик. Те
лефон на другому кінці дзвонив і дзвонив, 
але Венда не звернула увагу на те, котра 
година. А була вже друга година ночі. На- 
решті в трубці озвався заспаний жіночий 
голос:

— Слухаю. Що таке?
— Мій т-тато вдома?
— Хто це?— сердито запитав голос.
— Еммі. Це Еммі. Мені треба мого т-та- 

та.
По короткій мовчанці жінка сказала:
— Слухайте, ви. Ви божевільна! Не смій

те більше сюди дзвонити, а то я нашлю на 
вас поліцію. Ви чуєте? Я не жартую!

Вона поклала трубку, і Венда почула, як 
гуде вітер у телефонних дротах десь ген 
за містом, над долиною Сан-Фернандо, над 
горами й пустелею, аж до самого Ланкас
тера. То був тужний, самотній звук, і, по
клавши трубку, вона спробувала його наслі
дувати.

Шухлядка нічного столика була висуну
та, і Венда вийняла з неї флакон. У ньому 
лишилося п'ять таблеток нембуталу, і во
на проковтнула їх усі, не запивши водою, 
ані навіть текілою, що стояла поруч на сто  ̂
лику.

Потому вона знову зняла телефонну 
трубку, подзвонила на міжміську станцію й 
дала телефоністці нью-йоркський номер 
Келвіна. Довго чекала, аж нарешті а. труб
ці озвався голос із Нью-Йорка:

— Квартира містера Бернарда...
— Келвіне!— вигукнула Венда, тоді по

чула, що голос говорить далі, й прислуха
лась.

— ...виїхав за кордон. Повернеться не 
раніш як наприкінці травня. Ви чули магні
тофонний запис...

Венда притискала до вуха трубку, і ось 
голос заговорив знову:

— Квартира містера Бернарда. Містер
Бернард виїхав за̂  кордон. Повернеться не 
раніш як наприкінці травня. Ви чули магні
тофонний запис...... Квартира .містера Бер
нарда. Містер Барнард виїхав за кордон. 
Повернеться не раніщ як наприкінці трав? 
ня... , \ У.. і . .

Венда поклала трубку -ф промовила вго* 
лос: м

— Ви чули магнітофонний задио^В.и^чу*
ли магнітофонний запис. Ви .нули^магніг 
тофонний запис.. . ч- -

«А от мій голос ніколи не звучВЕР добре Ъ 
запису. Він у мене слабкий, як і . я;;^ма. В» 
не така вже я й слабка, -я\ д у ^ , ^і»;сканя-

ка. Так сказав доктор Рассел. Дужа, як по
вія. Дужа, як...»

Нараз у вухах їй забринів інший голос, 
що співав якоїсь пісеньки, і вона миттю 
впізнала його. То був голос місіс Данліві з 
сирітського притулку. Майже несвідомо 
Венда почала підтикати під себе простирало 
й ковдру, неначе це робили руки місіс Дан- 
лірі, і водночас пильно дослухалася до її 
голосу. Він співав: «Gute Nacht... Gute
Nacht» *, — а далі йшли слова, яких Вен
да не розуміла. Вона подумала: «Ото
дивина. Адже це по-німецькому. Тепер я 
згадала. Колись давно хтось казав мені, 
що це «Колискова» Брамса. Але ж місіс 
Данліві ірландка, чи не так? Чого ж би то 
їй співати по-німецькому?.. Ich kiiss’ die 
Hand, gnadiges Fraulein, mein Schatz, mein 
Liebling. Du bist wie eine Blume...1 2 «Оце 
тобі свічечка, щоб іти до ліжечка, а це 
тобі ножичок...»

Вона помацала рукою під матрацом: ав
жеж, флакон на місці. Той, де вона зберіга
ла таблетки, випрохані в доктора Рассела 
й аптекаря на розі. Аптекар казав їй: «Міс 
Олівер, я навіть висловити не можу, як ви 
подобаєтесь мені у ваших фільмах. Ви 
просто неперевершена, дивовижна, ви мій 
ідеал... І дружина моя каже те саме»,-— 
додавав він.

«Дивовижна, незрівнянна...— подумала
вона.— Якби ж я тільки могла заснути, то 
стала б зовсім іншою людиною. Заснути, 
заснути, заснути... Як ото завжди повторю
вав Джеб Джордан, коли ми разом репе
тирували? «Не спіть віднині! Макбет зарі
зав сон (кухонним ножем!), невинний сон, 
що край кладе турботам, смерть повсяк
денного життя...»

Вона проковтнула всі таблетки з потаєм
ного флакона, тоді зняла телефонну труб
ку й набрала номер. Чекаючи відповіді, 
взяла пляшку з текілою, зробила чималий 
ковток і обережно поставила пляшку на 
підлогу поруч ліжка.

— Доктор Рубенстайн,— почувся в труб
ці спокійний голос.

Ще не вимовивши й слова, Венда почала 
плакати.

— В мене таке відчуття, наче я п-помк* 
раю,— проказала вона нарешті.

— Дурниці, Вендо.
— Таке в мене в-відчуття,— плачучи, 

повторила вона.
— Ви знову пили спиртне?
— Так, а чому б ні?
— Тому, що . і доктор Рассел, і я забо

ронили вам це робити.
, — Чхати мені на д-доктора Рассела,-* 
сказала Венда й засміялася. Перед очима 
їй раптом постало обличчя Енн Петч.— і 
на вас теж,-=г- додала вона.
, Вендо, я прошу вас, устаньте й ви-*

1 На добраніч... на добраніч (нім.).
1 Цілую руку, шановна панночко. с*арбе мій,- моя

люба. Ти наче та квітка (нім.).



пийте кави, а коли вам полегшає, візьміть 
машину й поїдьте на узбережжя.

— Н-навіщо? Побачити море?
— Просвіжити голову, ось навіщо.
— Вступай до флоту — побачиш море,— 

промовила вона.— Том так і вчинив.
— Ви зробите те, про що я вас прошу?
— Н-не знаю.
— Ну будь ласка. Вам одразу стане кра

ще. Можливо навіть, що захочеться спа
ти, доки повернетесь додому.

— А знаєте, докторе-шмокторе, по-моє
му, це ви ідіот, а не я.

— Ну гаразд, гаразд.
— Гаразд? Ви гадаєте, що бути ідіо

том — це гаразд?
— Коли вам хочеться так думати про 

мене — гаразд, думайте, я не проти. Але 
вже початок третьої, і, якщо ви не можете 
заснути, я раджу вам проїхатися на узбе
режжя, подихати свіжим повітрям.

— Так я й зроблю,— мовила Венда.— 
Отак-таки й зроблю... Ой,— заплакала во
на знову,— ви такий д-добрий до мене. 
Знаєте, я вас дуже люблю. Здається, н-ні- 
кого ще так не любила за все своє п-пар- 
шиве життя.

— Дякую. А тепер я кладу трубку.
— Кладіть, кладіть...
Кімната йшла круг неї обертом — повіль

ними, млявими колами. Венда простягла 
руку до пляшки з текілою, що стояла по
руч ліжка, але ніяк не могла її намацати. 
Тоді перехилилася й мало не впала на під
логу. Вгледівши нарешті пляшку, схопила її 
за шийку й потягла до себе.

У пляшці сидів маленький джин, годі 
було й сумніватися. Венда пильно зазира
ла всередину, та хоч побачити його не мог
ла, однаково знала, що він там. Отож і за
говорила до нього:

— Джинчику, я хочу бути багатою і сла
ветною кінозіркою. Хочу, щоб хтось мене 
кохав, а нікого в світі не маю. Це така пі
сенька, знаєш? «Нікого в світі я не маю, 
нікому в світі не потрібна...» Осы ти послу
хай мене, джинчику. Зараз я засну, а 
коли прокинуся, хочу бути багатою і сла
ветною кінозіркою, і щоб усі чоловіки в 
світі закохалися в мене й забрали мене 
геть звідси, і щоб підтикали мені ковдру і 
співали «Gute Nacht, gute Nacht...»— як 
же це там далі?..

«З днем н-народження мене,— заспіва
ла вона.— 3 днем н-народження мене. 
Будь щаслива, люба Еммі, з днем н-народ- 
ження мене...»

Вона зняла трубку й дуже старанно, 
пильнуючи, щоб палець не зіскочив з дис
ка, набрала нуль. У трубці почулися довгі 
гудки, тоді голос телефоністки:

— Комутатор.
^  — Комутатор, у мене сьогодні д-день
Ю  н-народження.

— Номер, будь ласка.
— Я кажу: комутатор, у мене д-день

н-народження.
Запала пауза, відтак телефоністка про

мовила:
— З днем народження, міс. Вам потрі

бен якийсь номер?
— Мені п-потрібно багато номерів, але 

вони не відповідають. Н-нікого нема вдо
ма.

— Дуже жаль, міс. Хоче*ге, я спробую 
ще когось вам викликати?

— Нікого нема вдома,— сказала Венда.— 
П-поговоріть зі мною.

— Пробачте, міс, що ви сказали?
— Я к-кажу, поговоріть зі мною... в ме

не сьогодні д-день народження.
— Вибачайте, Міс, але це заборонено. 

Дати вам начальника зміни?
— Не т-треба начальника. Я х-хочу, щоб 

ви п-поговорили зі мною, бо я тут сама 
біля т-телефону й нікого нема, крім вас.

— Я повинна роз'єднати лінію, міс,— 
сказала телефоністка й вимкнула зв'язок.

Венда лягла навзнаки, втупивши в стелю 
широко розплющені очі. Ота тріщина вгорі 
тепер звивалася, мов змія; та вона й була 
змія — не водорість, не пальмова віть, не 
папороть, а справжнісінька змія. Венда на 
превелику силу тримала очі розплющені, 
але вона знала, що не можна їх заплющу
вати, бо сьогодні в неї день народження, а 
на день народження спати не годиться — 
треба радіти, всміхатися, робити реверан
си й казати: «Дякую, матусю Едно, Дякую, 
тітонько Сью. Дякую, матусю Мейбл. Дя
кую, містере Тредвелл. Дякую, міссіс Дан- 
ліві. Gute Nacht, Гельмуте, mein Schatz. 
Дякую і тобі, Еммаліно Сміт, будь мені 
хорошою дівчинкою, і хай благословить 
господь твоїх маму і тата, і мене хай бла
гословить. А хто я? Я — Еллмаліна. А хто 
така Еммаліна? С-бомба — ось хто. Велика 
сексуальна Венда Олівер, атомна бомба, 
воднева бомба, це я — бомба. Ну й вибух
нула ж я! А що, хіба ні? «Пара на всю Аме
рику». Дурепа! Першоквітнева дурепа, ось 
ти хто! Дурепа!..»

За чверть години доктор Рубенстайн, не 
в змозі заснути, набрав Вендин номер. Те
лефон дзвонив і дзвонив, аж поки в труб
ці озвалася Серена.

— Даруйте, що потурбував... Я прошу 
міс Олівер. Це доктор Рубенстайн.

— Хвилинку.
Трубка довго мовчала; нарешті служни

ця знову підійшла до телефону.
— Вона спить. І світло там горіло. Я вим

кнула. А вона спить.
— От і добре,— сказав Рубенстайн.— 

До ранку їй полегшає. Дякую. На добра
ніч.

З англійської переклав Володимир МИТРОФАНОВ



Народ Ольстеру не скоре
ний! Демонстранти у Б ел 
фасті вимагаю ть свободи і 
демократичних прав.

0бб
ї

Вже два роки на вулицях міст 
Північної Ірландії ллється кров. 
Десятитисячна англійська окупа
ційна армія бореться з народом. 
У бій вступають вертольоти те 
бронемашини. По країні проко
чуються хвилі обшуків та масових 
арештів. Північна Ірландія фак
тично перебуває в стані облоги. 
Навіть вигляд північноірландських 
міст щоразу нагадує про війну. 
Перехрестя вулиць перегороджені 
колючим дротом, заставлені «їжа
ками». Скрізь видно патрулі анг
лійських солдатів. Вікна будинків 
і вітрини магазинів позабивані 
дошками, листами рифленого за
ліза. У  районах католицьких гет
то часто можна побачити обгорі

лі будинки, купи битої цегли, руї
ни. Вулиці, що ведуть до знаме
нитого католицького району 
Фоллс-роуд, забарикадовані ка
мінням, мішками з піском, заліз
ними бочками, дошками, переки
нутими обгорілими автомобілями.
Ці барикади збудовані населен
ням для захисту від провокацій, 
сваволі та насильства.

Колись англійці пишалися свої
ми традиційними «свободами».
«Мій дім — моя фортеця», каза
ли вони, посилаючись на відомий 
законодавчий акт англійського 
парламенту «габеас корпус», що 
гарантував недоторканність особи 
та житла підданих його (або її) 
величності. У наш час буржуазна Ю



демократія добре спорохнявіла, 
але навіть її жалюгідні рештки— 
велика розкіш для тих громадян 
Сполученого Королівства, які ма
ли нещастя народитися на іншо
му (за виразом Бернарда Шоу) 
острові Джона Буля.

У Північній Ірландії анульовані 
навіть ті куці права, які ще дарує 
буржуазна демократія —  замість 
«габеас корпус» тут панує англій
ський експедиційний корпус. Щоб 
забезпечити недоторканність сво
го житла, ірландець змушений пе
ретворювати свій дім на щось 
подібне до справжньої фортеці, 
якими стали робітничі квартали у 
Белфасті і Лондондеррі. Увесь 
звід законів, усе правосуддя в 
Ольстері заміняє один закон — 
про надзвичайні повноваження. 

• Цей закон дає право поліції ареш
товувати людей без ордера на 
арешт, ув’язнювати без судового 
слідства. Поліція може о будь- 
якій порі дня і ночі вдиратися в 
будинки і чинити обшуки. За цим 
законом кожний, хто буде затри
маний у районі «заколоту», авто
матично дістає шість місяців тюр
ми. Таким чином, суд в Ольстері 
практично нічого не вирішує — 
офіцер поліції, даючи свої свід
чення, тим самим уже виносить 
вирок. Усе ірландське —  кра
мольне; людей затримують лише 
за те, що знаходять у них ірланд
ську газету.

У Північній Ірландії діє все
осяжна система придушення і 
гноблення, яку з цілковитою під
ставою можна визначити як со
ціальний апертеїд. Недарма пів
денноафриканський прем’єр Фор
стер використав ольстерський за
кон про надзвичайні повноважен
ня як гідний зразок для розроб-

ські схили, вкриті килимом сма
рагдової зелені, й справді чудові. 
Але цьому прекрасному острову 
волелюбних ірландців «пощасти
ло» розташуватися надто близько 
до сусіднього Альбіону. Історія 
поневолення Ірландії сягає в глиб 
віків —  ще в XII столітті папа 
Андріан IV, єдиний в історії папа- 
англієць, скориставшись із свого 
«службового становища», видав 
буллу, якою надавав англійському 
королю Генріху II виключне пра
во підкоряти Ірландію. Природно, 
що ірландці зовсім не вважали 
за обов’язкове поважати ці «пра
ва». Почалася багатовікова траге
дія ірландського народу. Ірлан
дія стала першим колоніальним 
володінням Англії, першим каме
нем, закладеним у підвалини Бри
танської імперії. Зелений острів 
став полігоном, на якому англій
ські колонізатори шліфували тех
ніку ведення колоніальних воєн, 
застосовану ними згодом в Азії 
та Африці.

Знову і знову, із століття в сто
ліття, повставали ірландці і щора
зу ці повстання жорстоко приду
шувалися. Ірландців виганяли з 
країни, їх висилали в пустельні 
гірські райони. На їхніх землях 
поселяли англійських і шотланд
ських протестантів. Після особли
во жорстокого придушення пов
стання в Ірландії військами Кром
веля офіцери окупаційної армії 
одержали великі земельні наділи. 
Так виникла проблема Північної 
Ірландії, проблема взаємин між 
католицькою і протестантською 
частинами населення.

Саме тут англійські колонізато
ри вперше застосували свій улюб
лений метод —  «поділяй і вла
дарюй». У південній частині ост-

динаетіею Стюартів. Ця напівтаем- 
на тепер організація об’єднує в 
своїх лавах різних людей — від 
кваліфікованих робітників до 
мільйонерів, від дрібних торгов
ців до членів ольстерського уря
ду — всього близько 100 тисяч 
чоловік. Ордену, який виник у ча
си феодалізму, притаманні риси й 
масонської ложі, і ку-клукс-кла
ну. Правляча в Північній Ірландії 
юніоністська партія є, по суті, ле
гальною частиною Ордену, що 
має свої поліцейські сили, які на
зиваються «непереможними воїна
ми Кромвеля». Жінки об’єднані в 
організацію «Лоял оріндж уїмен» 
(«Вірні оранжистки»). Не забули 
й про дітей — їх виховує філіал 
ордену «Джуніор орінджмен» 
(«Юні оранжисти»). До того ж 
орден має ще й спеціальні штур
мові загони погромників, керова
ні «скаженим попом» Іаном Пейс- 
лі.

Однак, крім цього, так доскона
ло організованого «самодіяльно
го» апарату придушення католиць
кої меншості, в Ольстері існує, 
звісно, ще й державна поліція, 
яка вірно служить правлячій вер
хівці протестантської більшості. 
Іноді буває важко розрізнити дії 
погромників «скаженого попа» і 
операції охоронців порядку. Так 
наприклад, у ніч на 6 січня 1969 
року поліцейські влаштували по
гром у католицькому кварталі 
другого за величиною міста Пів
нічної Ірландії — Лондондеррі. 
Вони виламували двері, вибивали 
вікна, вдиралися в будинки, били 
мало не до смерті кожного, хто 
намагався протестувати проти цих 
безчинств.

П’ятдесят років тому під ти
ском національно-визвольного ру-

НЕСКОРЕНОГО ОЛЬСТЕРУ
лення системи апартеїду в ПАР.

У Звітній доповіді ЦК КПРС 
XXIV з ’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу тов. Л. І. 
Брежнєв відзначав, що сили вій
ни й агресії існують не лише в 
Сполучених Штатах Америки, алё 
і в інших капіталістичних країнах. 
«В Англії —  це душителі Північ
ної Ірландії, поставщики зброї ра
систам Південної Африки, аполо
гети агресивної політики США».

Вісім століть перебувають анг
лійські війська в Ірландії. І всі 
ці вісім століть ірландський на
род боровся й бореться за свою 

^  свободу.
Споконвіку Ірландію називали 

Ю  «зеленим островом». її луки й гір-

рова католиків підбурювали про
ти протестантів, на півночі — про
тестантську більшість нацьковува
ли на католиків. Подібна політика 
згодом провадилася в Індії, на 
Кіпрі, в Малайї, на Цейлоні, в Ні
герії — практично в усіх колоні
ях британської корони.

В Ірландії колонізаторам по
трібна була така організація, щоб, 
спираючись на протестантських 
колоністів, тримати в покорі під
корених ірландців. Понад 250 ро
ків тому було створено «Орден 
оранжистів», названий так на 
честь англійського короля Віль- 
гельма III Оранського, протестант
ського короля, що зайняв трон 
після перемоги над католицькою

ху ірландського народу англій
ський імперіалізм змушений був 
надати незалежність 26 графствам 
південної і центральної Ірландії. 
Шість північних графств увійшли 
до складу Сполученого Королів
ства Великобританії і Північної 
Ірландії. Таким чином, південна, 
переважно сільськогосподарська 
частина країни була відірвана від 
розвинутої у промисловому відно
шенні північної. Ділячи Ірландію, 
англійський імперіалізм ставив у 
колоніальну залежність північну 
частину країни і в неоколоніаль
ну —  південну. Проте роздроб
лення країни не привело, як спо
дівалися в Лондоні, до розв’язан
ня «ірландського питання».



Англійські війська на вулицях 
Белфаста.

Подіям у Північній Ірландії при
таманна своя періодичність, пе
ріоди криз чергуються з періо
дами відносного спокою. І це не 
випадково. Кризи звичайно збіга
ються з днями знаменних подій 
Історії боротьби католиків з про
тестантами в Англії та Ірландії 
або з релігійними святами. Такі 
дати протестантські ультра виби
рають для провокацій проти ка
толицького населення. Процесії 
оранжевих «рицарів» обов'язково 
проходять через католицькі квар
тали, викликаючи обурення като
ликів. Провокації кінчаються ви
бухом насильства. У серпні 1969 
року погроми, організовані бан
дами Пейслі, залишили без даху 
1800 сімей католиків. 15 чоловік 
було вбито.

Півторамільйонне населення 
Ольстеру чітко ділиться на дві 
общини: дві третини становлять 
протестанти, третину — католики. 
Общини ізольовані одна від од
ної не менше, ніж білі й чорні 
в штаті Алабама у Q U A  або в 
ПАР. їх розділяє взаємна ворож
неча, особливо у Белфасті і Лон- 
дондеррі.

Оскаженілий лемент англійської 
буржуазної преем про «релігійних 
фанатиків» відгонить духом фаль
шивої сенсаційності. Останнім ча
сом наймані писаки дійшли до то
го, що, говорячи про події в Пів
нічній Ірландії, оперують словами 
«племенні чвари», натякаючи на 
«цивілізуючу» роль британської 
армії. І ось британські «цивіліза
тори», які раніше «рятували» наро
ди «відсталого» Сходу, нині за
палили «світоч цивілізації» й на 
Заході. У вогні цього «світоча»

палають будинки робітничих квар
талів ольстерських міст. Адже 
проблеми Ольстеру — це одвічні 
проблеми капіталізму, що ділить 
людство на купку все більше ба
гатіючої еліти і на широкі маси 
знедолених. В основі труднощів 
Північної Ірландії лежить її еко
номічна й соціальна відсталість, 
що все більше загострюється.

Північна Ірландія — убогий 
край. Рівень життя в Ольстері 
нижчий, ніж у будь-якому іншому 
районі Сполученого Королівства. 
Безробіття в Північній Ірландії но
сить хронічний характер. 7,5 про
цента працездатних чоловіків не 
мають роботи. У Лондондеррі 
цей процент підвищується до п’ят
надцяти, а число робочих місць в 
країні постійно скорочується. Тру- 
щоби Ольстеру вважаються най- 
похмурішими в Європі. Лише в 
Белфасті число будинків, що ста
ли зовсім непридатними для жит
тя, складає ЗО тисяч (тобто 29 про
центів усього житлового фонду). 
Щоб врятувати Північну Ірландію 
від цілковитого фінансового кра
ху, британська державна скарбни
ця виділяє великі субсидії. Однак 
ці гроші — 140 мільйонів фунтів 
стерлінгів --  Ідуть, головним чи
ном, на утримання «королівського 
корпусу констеблів» і спеціальної 
напіввійськової поліції. На роз
в’язання складних проблем безро
біття і трущоб грошей фактично 
не виділяють. Отож стає зрозумі
лим, чому щороку 10 тисяч жи
телів Ольстеру назавжди залиша
ють свою батьківщину. Особливо 
характерна масова еміграція мо
лоді, тому в країні спостерігаєть
ся високий процент непрацездат
них по відношенню до всього на
селення.

Цікава деталь: високий рівень
безробіття в країні підтримується

штучно, в інтересах великого ка
піталу. Офіційні власті не сором
ляться відкрито заявляти, що це 
створює «обстановку, яку вклад
ники капіталу можуть вигідно ви
користати». Тобто приходьте і 
здирайте з трудящих три шкури 
—  їм все одно нема з чого ви
бирати! І вони приходять: англій
ські, американські, західнонімець
кі, голландські фірми охоче про
никають туди, де можна отри
мати максимальні надприбутки.

Ірландський публіцист Лайам де 
Пор у книзі «Поділений Ольстер» 
назвав Північну Ірландію «білою 
колонією» Англії. Цілком справед
ливо звинувачуючи правлячі кола 
Ольстеру, діяч Ірландської ком
партії Х'ю Мур говорив, що во
ни «перетворили Північну Ірлан
дію на політичне й економічне 
болото і пустелю в культурному 
відношенні».

Найбільший тягар всієї піраміди 
гноблення в Ольстері лягає на 
плечі католицької меншості. З ка
толиками поводяться як з грома
дянами другого сорту. Дискримі
наційна практика щодо праці, 
житла і права голосу для като
лицької меншості є безпосеред
ньою причиною подій в Північ
ній Ірландії. На виборах у міські 
ради протестанти мають право ви
бирати за принципом «один чоло
вік —  один голос», а католики— 
«від одного будинку — один го
лос». Але ж у трущобному бара
ку мешкає багато сімей. В той 
самий час майновий ценз дозво
ляє власникам торговельних, хар
чових та інших підприємств мати 
до шести голосів від кожного сво
го підприємства. Але цими влас
никами є переважно протестан
ти. Внаслідок цього навіть в Лон
дондеррі, де дві третини населен
ня католики, протестантська біль-
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Вони ведуть справжні бої проти 
населення Ольстеру.



Поліція нещадно розправляється з кожним, хто здається їй підозрілим.

шість в міській раді визначає, де 
будувати будинки і чиї сім’ї діста
нуть право на заселення. Як тут 
не пригадати знову Лайама де По
ра? «У Північній Ірландії,— пише 
він,—  католики — це чорні, у 
яких, однак, біла шкіра... Пробле
ма Північної Ірландії — це коло
ніальна проблема... Нерівність в 
країні зберігають навмисне, бо та
ка нерівність двох груп населен
ня допомагає втримувати колоні
альні порядки».

Боротьба пригнобленої частини 
населення Північної Ірландії при
вела до створення Асоціації на 
захист громадянських прав. Вона 
поставила собі за мету об’єднан
ня протестантів, католиків, усіх 
демократичних сил країни, щоб 
покласти край поліцейській дикта
турі. Посилення боротьби за роз
в’язання невідкладних соціальних 
і економічних проблем примушує 
англійські правлячі кола якось ра
хуватися з вимогами надати гро
мадянські права народу. Для них 
головне —  уникнути «завору
шень», аби забезпечити стабільні 
умови добування прибутків.

І тому щоразу, проводячи тра
диційну політику батога і медяни
ка, власті обіцяють швидше покін
чити з дискримінацією католиків, 
розширити житлове будівництво, 
здійснити реформу виборчої си
стеми. Починається посилена імі
тація активної законодавчої діяль
ності. Після бурхливих подій у 
серпні 1969 року «за п’ятдесят 
днів, які тривала остання парла
ментська сесія, було прийнято 
більше законів про реформи, ніж 
за весь період, починаючи з 1921 
року, коли був створений ольстер- 
ський парламент»,— відзначала
видатна діячка руху за громадян
ські права секретар Белфастсько» 
окружної ради профспілок Бетті 
Сінклер.

Але все лихо в тому, що ці ре
форми залишаються на папері, а 
жалюгідне становище народних 
мас не змінюється.

Одночасно з паперовими ре
формами було здійснене цілком 
реальне зміцнення поліцейського 
режиму. Власне, поліцейські сили 
були збільшені на 5 тисяч чоло
вік, поліцейські резервісти діста
ли півторатисячне підкріплення. 
Крім того, був сформований так 
званий «полк оборони Ольстеру» 
(5 тисяч чоловік), в який влилися 
фанатики-протестанти з колишньої 
спеціальної «допоміжної поліції». 
Отже, на 1,5 мільйона чоловік на
селення Ольстеру припадає 16,5 
тисячі озброєних охоронців по
рядку!

Існує також багато організацій 
напіввоєнного, напівфашистського 
типу (комітет пейслістів, «добро
вольці» майора Бентінга) —  бан
ди погромників, підпалювачів та 
динамітчиків.

Трудящі Ольстеру змушені са
мі охороняти свої житла, свої сі
м’ї від погромників та від полі
ції. У католицькому гетто Белфа
ста для захисту від нальотів по

ліції були створені «сили грома
дянської оборони».

Боротьба ірландського народу за 
громадянські права досягла тако
го напруження, що Лондон на
правив війська для заміни місце
вих збройних сил і поліції, котрі 

' виявилися безсилими придушити 
виступи мас.

Лейбористський уряд Англії два 
роки тому ввів у Ольстер 7 тисяч 
військ. Консерватори, що прийшли 
на зміну лейбористам, не стали 
змінювати політику «соціалістів». 
Навпаки, вони направили ще ти
сячі піхотинців, парашутистів та 
бронемашини, сподіваючись до
вести чисельність окупаційних сил 
до 12 тисяч чоловік.

Останнє поповнення озброєння 
британських військ у Ольстері — 
вертольоти, з встановленими на 
них кулеметами, по типу тих, що 
застосовуються американцями в 
Південно-Східній Азії. Недарма 
Асоціація боротьби за громадян
ські права заявила, що політика 
консервативного уряду веде до 
перетворення Ольстеру на другий 
В’єтнам. Однак англійські солдати 
не лише не можуть придушити

виступи трудящих, вони своїми 
діями ще більше розпалюють по
лум’я гніву народу.

Барикади в католицьких райо
нах зберігаються з часу бурхли
вих подій 1969 року —  влітку і 
восени вони захищали населення 
від банд погромників. Коли при
йшли англійські солдати, жителі 
Фоллс-роуд та інших районів ка
толицького гетто не дозволили 
розібрати барикади,—  можуть ще 
знадобитися! І, дійсно, знадоби
лися.

Вже понад півтора року бри
танські солдати окупують «внут
рішню колонію» Англії — Оль
стер. Старанно привчаючи насе
лення до своєї присутності, сол
дати (за наказом свого начальства, 
звісно) навіть перетворювалися на 
Санта-Клаусів. Отримавши у кап
тенармуса сиві бороди й балахо
ни, англійські «діди-морози» взво
дами вирушали на ялинки для 
бідних дітей, де старанно виспі
вували різдвяні пісні. Це було на
прикінці минулого року. А на по
чатку нинішнього вони вже зайня
лися своєю прямою, більш звич
ною справою, для якої, власне,



Палають будинки в католицьких  
кварталах лондондеррі.

вони там і знаходилися —  стрі
ляли, підривали, труїли людей 
газом.

Січневу сутичку цього року 
спровокували банди Пейслі. Саме 
в цьому і полягає їхнє призна
чення — створювати ситуації для 
розправи властей над католиць
кою біднотою. Хвилювання по
ширилося на Лондондеррі та ін
ші міста. В хід були пущені вій
ська. У католицьких кварталах 
Белфаста влаштовувалися поголов
ні обшуки. Район Беллімерфі був 
фактично в облозі.

Тільки за одну ніч, з 15 на 16 
січня цього року, в Белфасті ви
бухнули не менше п’ятдесяти за
палювальних бомб. Центр столиці 
Ольстеру, як писала англійська га

зета «Гардіан», «перетворився на 
царство цілковитого хаосу».

Прем’єр Ольстеру Чічестер- 
Кларк кинувся в Лондон, де знай
шов повне розуміння і співчуття. 
Ще б пакі Адже коли навіть лей
бористи в міру свого старання 
підтримували юніоністський уряд 
в усіх його «заходах» по приду
шенню руху трудящих, то для ни
нішнього уряду торі Ю Н ІО Н ІС Т С Ь К о  
партія великих поміщиків ленд
лордів і промисловців —  рідна 
сестра по класових інтересах. В 
обстановці повного взаєморозу
міння вони розробили нову так
тику —  «активного наступу». Хоча 
британський гарнізон в Ольстері 
налічував уже 7 тисяч солдатів, 
ця кількість була збільшена. Сам

англійський військовий міністр 
Каррінгтон прибув у Белфаст, щоб 
запровадити в життя нову такти
ку.

На початку лютого окремі су
тички між населенням Белфаста 
та Лондондеррі і англійськими 
солдатами переросли в справжні 
вуличні бої. По один бік барикад 
стояли війська, поліцейські загони 
й банди протестантських екстре
містів. Вони мали кулемети, водо
мети, сумновідомий газ «сі-ес», 
броньовики. По другий бік, у 
борців за громадянські права бу
ла лише «зброя пролетаріату» — 
каміння та пляшку з пальною су
мішшю.

Під час цих сутичок було близь
ко 20 вбитих, сотні поранених — 
і серед них діти; коло двохсот 
чоловік потрапили в тюрми. Та
ким став трагічний підсумок дво
тижневих сутичок.

Але для ультра і цього вияви
лося замало. їхній рупор—газета 
«Белфаст телеграф» вимагала від 
властей: «Армія повинна вільно 
застосовувати максимальні, а не 
мінімальні заходи — використову
вати свинцеву кулю замість гумо
вої, вогнемет замість водомета. 
На вік і на стать не треба зважа
ти. Слід подумати і про те, щоб 
замінити громадянські суди для 
розгляду справ учасників завору
шень військовими трибуналами й 
розстрілом». Під цими словами 
цілком міг би поставити підпис 
«герой» Сонгмі лейтенант Коллі. 
Дійсно, імперіалізм скрізь вияв
ляє спільні родові риси.

Ще керівник ірландського пов
стання 1798 року Теоболд Уолф 
Тон запропонував замінити визна
чення католик, протестант, інові
рець одним загальним поняттям 
—  ірландець. У свій час втручан
ня британської армії, безчинства 
«томмі» послужили зрештою тим 
каталізатором, який прискорив 
процес такого об’єднання всіх ша
рів трудящих Північної Ірландії. 
Нове «Ірландське питання» є го
стрим свідченням кризи британ
ського імперіалізму. Виступаючи 
на XXIV з ’їзді КПРС, національ
ний секретар Компартії Ірландії 
Майкл О ’Ріордан сказав: «Ниніш
нє становище в Північній Ірландії 
може закінчитися громадянською 
війною. Якщо політика англійсько
го імперіалізму вже вдруге ви
кличе громадянську війну в Ір
ландії, то вона буде перетворена 
на війну проти самих імперіалі
стів».

Едвін ЛОГВИН
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Від Дніпра 
до Маріци

В «Антології двадцяти 
п’яти троянд», виданій до 
двадцятип’ятиріччя соціаліс
тичної революції в Болгарії, 
кожний поет представлений 
одним характерним для йо
го творчості віршем. Кож
ній поезії передує факсимі
ле, з якого читачі дізнають
ся, коли вона написана і 
чим дорога її творцеві. Про 
свій вірш «Коли відлітають 
журавлі» Іван Давидков 
розповідає: «Я написав йо
го 1958 року в київському 
готелі, коли опадало листя 
і Дніпро мінився м’якими 
осінніми барвами, і журавлі 
летіли на південь, до Болга
рії. Він дорогий мені, бо в 
ньому думки мої, мов ті жу
равлі, линуть до людей і 
радощів, які лишилися на
завжди в моєму серці». Цей 
вірш уміщено також в юві
лейній «Антології болгар
ської поезії».

Дуже, видно, подобається 
він самому авторові. Пое
тичні рядки оповиті серпан
ком легкого смутку за бать
ківщиною і водночас спов
нені захоплення Дніпром і 
Києвом:

Я вірив, що заради мене 
Прозора осінь в багреці,
И листки, що ронять тихі клени, 

м  Несе Дніпро, мов острівці,
^  І золотим намистом з гаю 
^  Дерева заяскріли.

...А до Маріци і Дунаю 
Все журавлі летіли.

(Переклад Дмитра Білоуса)

Так почалося шестимісяч
не перебування нашого дру
га на Україні. Він приїхав 
сюди наприкінці 1958 року 
для ознайомлення з україн
ською літературою, з жит
тям народу, для вивчення 
української мови. Приїхав, 
щоб, повернувшись на бать
ківщину, стати палким про
пагандистом українського 
слова. Як не раз говорив 
згодом поет, це була чудова, 
незабутня пора в його жит
ті.

«Акліматизація» забрала 
-небагато часу. Оточений 
увагою своїх друзів-письмен- 
ників, поет одразу включив
ся в творче життя. Він по
чав вивчати минуле і сучас
не українського народу, ра
зом з побратимами по перу 
виступав перед робітниками 
і колгоспниками, студента
ми і . учнями, читав болгар
ською мовою безсмертні 
твори Христо Ботева та Іва
на Базова, Христо Смирнен- 
ського та Николи Вапцаро- 
ва. Він був бажаним гостем 
усюди і недарма писав уже 
в одному з перших віршів:

Скрізь мені вікно засвітять в пору
пізню

Й поділять, як із братом, у житті 
Окраєць хліба і Шевченка пісню.

(Переклад Дмитра Білоуса)

Свою любов до України, 
захоплення її людьми і кра
сою природи талановитий 
поет оспівав у збірці віршів 
«Дніпр під вікном моїм те
че». Поетичні рядки доно
сять до нас враження поета 
від його знайомства з людь
ми, з новим Києвом. Він 
знав, як гітлерівські фашис
ти зруйнували місто, знав, 
що перемогу було здобуто 
ціною незліченних жертв. 
Свою схвильованість тим, 
що він побачив і почув, по
ет вклав у твори «Він году
вав голубів»— про людину, 
яка вранішньої пори на ми
лицях виходила на Хреща
тик, щоб сипати корм білим 
голубам; «Біля мене вдвох 
пройшли вони»— про жінку, 
яка веде під руку 
чоловіка, що втратив зір у 
боях над Дністром. У вірші 
до матерів з Херсона і Оде
си, чиї сини не повернулися 
з війни, поет з почуттям си
нівської поваги пише: «Ма
тері з Херсона і Одеси, я 
цілую ваші сльози...»

Лише вісім рядків у вірші 
«Вечір поезії», а як багато 
сказано! Вчорашній сіяч ни
ні кидає зерна поезії в душі 
людей. Або візьмімо поезію



Іван

«Степ». Ось він, широкий, 
безкраїй, синій придніпров
ський степ. Які тільки буре
вії не пронеслись над ним, 
але він знову зеленіє, знову 
сходить на ньому україн
ська пшениця.

Давидкова полонила твор
чість Тараса Шевченка, Іва
на Франка, Лесі Українки. 
Він захоплювався поезією 
Павла Тичини, гостем якого 
бував не раз. Як завжди 
уважний і чуйний, Павло 
Григорович знайомив його 
з українською літературою, 
цікавився життям болгар-- 
ського народу і здобутками 
його письменників. Велико
му другові Болгарії Давид- 
ков присвятив твір «Алея, 
якою прогулюється поет», 
а до його сімдесятиріччя 
написав вірш «Павлові Ти
чині».

Нещодавно разом з Іва
ном Давидковим і Дмитром 
Білоусом ми відвідали Лі
дію Петрівну Тичину. В теп
лій розмові згадували неза
бутні хвилини, проведені з

Д ави дков.

українським поетом. Тут же 
наш друг подарував Лідії 
Петрівні газету «Работни- 
ческо дело» з власним пере
кладом уривка з поеми Ти
чини «Подорож до Іхтімана» 
та статтею письменника-ака- 
деміка Георгія Караславова 
про її автора. Ми певні, що 
цей чудовий твір зазвучить 
повністю в перекладі на бол
гарську мову.

Відвідавши братню Біло
русію, Давидков написав 
вірш «Коли народився мій 
син». Поет говорить, що ко
лискову пісню його синові 
співали білоруські галявини, 
партизанські просіки, а ніж
не покривало виткали з шу
мовиння піни тихі річки. От
же, тепер Дніпро, який* тече 
по землях трьох братніх на
родів — російського, біло
руського і українського, 
плине і під вікном поета...

Нещодавно Іван Давид
ков, як представник болгар
ської літератури і культури, 
брав участь у святкуванні 
сторіччя від дня народження

Лесі Українки. Разом з де
легаціями українських пись
менників, посланцями брат
ніх радянських республік і 
зарубіжними гостями він . 
побував у місцях, де наро
дилася, жила і працювала 
українська поетеса, зустрі
чався з робітниками і кол
госпниками, з інтелігенцією, 
вітав їх від імені болгар
ських літераторів. На уро
чистому вечорі в столичному 
оперному театрі прозвучали 
українською і болгарською 
мовами полум’яні слова при
вітання від болгарського на
роду: «Болгарія дорога мені 
тим, що з високої верховини 
на неї з синівською любо
в’ю дивиться її великий по- 
ет-революціонер Христо Бо
тев, спираючись на зламану 
шаблю під тінню гірської 
орлиці.

Україна ж люба мені тим, 
що великі барди оспівували 
її велике серце. Нині ми із 
священним хвилюванням ви
мовляємо їхні імена: Тарас 
Шевченко, Іван Франко... І 
поряд з цими титанами пое
тичної думки стоїть услав
лена донька своєї землі —
Леся Українка, чиї невмиру
щі пісні несе Дніпро через 
неозорі степи до нових об- 
ширів і нових поколінь».

Мабуть, не помилюся, ко
ли скажу, Що вперше укра
їнський читач познайомився 
з поезією Давидкова в анто
логії «Світло над Болгарі
єю», де був уміщений його 
вірш «Українець з білою 
гармонією» (переклад М. 
Зісмана). І хто знає, може, 
саме тоді, коли автор зу
стрівся з українським бій
цем Гришею, який разом з 
радянськими воїнами інших 
національностей допомагав 
болгарському народові ви
зволяти свою землю від за
гарбників, і народилася в 
поета любов до України, лю
бов, яка запала йому в сер
це на все життя.

Цикли віршів Давидкова 
часто друкувалися в україн
ській пресі в перекладах 
Дмитра Білоуса. А 1960 ро
ку його ніжні й задушевні 
поезії в перекладах україн
ських митців зазвучали в ^  
упорядкованій Валентиною * 0



Ткаченко збірці «Лірика».
Поет Плутон Воронько у 

вірші «До портрета Івана 
Давидкова» в збірці «По
вінь» говорить:
Давидков співає про кручі

Дніпра...
Я бачу пісні ті, зелені і сині.
І долю,
І стежку пісень моїх видко,
Ту стежку продовжує нині Давид

ков —
Мій брат по душі і по крові,

здається...
Звідкіль твоє серце, мій друже

Іване,
З Дніпра чи з потоків Балкану, 

Планини,
Що дружби й любові такі в ній 

глибини?

Іван Давидков не з тих 
людей, що люблять вихва
лятися своєю творчістю. І 
не від нього ми дізналися, 
що він видав понад двад
цять поетичних збірок, серед 
яких «Українець з білою 
гармонією», «Пліч-о-пліч», 
«Світло від інею», «Намис
то», «Дніпро під вікном мо
їм тече», «Радість стоїть бі
ля кожного порога» тощо. 
Багато пише поет для дітей. 
Творчий доробок його посі
дає гідне місце серед кра
щих здобутків сучасної бол
гарської поезії.

«Я люблю поезію землі і 
хліба, — говорить Давид
ков, — поезію зморених рук, 
які вечорами відпочивають 
на колінах, насіння, яке го
ворить з борознами і дощем 
про майбутні жнива. Ця по
езія живе, бо є дороги, які 
ведуть за обрій, бо є гончар
ні круги, над якими розцві
тає чудо глини, що увібрало 
в себе легенди гір, думи ко
ріння й хмар. Ця поезія іде 
до людей, щоб піднести їх і 
зробити часткою себе. І две
рі перед нею завжди розчи
нені»

Лірик за покликанням, 
Іван Давидков зачаровує 
своїми сільськими краєвида
ми, картинами гірських ве
чорів, кольорами болгар
ської землі. У його віршах

іскриться любов до Цраці, 
до батьківщини. Ліричним 
героєм багатьох його творів 
для мрлоді є закоханий у 
життя юнак.

Іван Давидков вдало ви
ступає і в прозі. Його перша 
повість для молоді «Далекі 
броди» удостоєна літератур
ної премії Спілки болгар
ських письменників та пре
мії Михайловградського ок
ругу. Саме в цьому окрузі, 
в селі Живовці, через три 
роки після першого в світі 
антифашистського вересне
вого повстання 1923 року 
народився майбутній поет. 
Михайловград — тоді Фер
динанд — місто, де вперше в 
країні встановлено робітни
чо-селянську владу. Славну 
вересневу епопею натхненно 
оспівав у відомій поемі «Ве
ресень» Гео Ми лев. Подвиги 
повсталих героїв, що напо
їли землю своєю кров’ю, 
Давидков змалював у пое
зіях «Балада про Бистри- 
лиський прапор», «Розмова 
з Огостою» та інших. Зга
дуючи далекі броди великих 
рік дитинства, доносить він 
до читача атмосферу того 
часу.

Торік вийшла його повість 
«Шматок хліба для подо
рожнього», яка також від
значена премією Спілки 
болгарських письменників, 
як кращий прозовий твір 
1970 року. І у віршах, і в 
прозі Давидков залюбки 
звертається до свого дитин
ства.

Той, хто побуває в домі 
поета, побачить на стінах 

' майстерно виконані картини. 
Іван Давидков так само 
вільно володіє пензлем, як і 
пером. І тут у нього та са
ма творча мета — в барвах 
передати красу болгарської 
природи, романтику трудо
вих буднів. На обкладинках 
багатьох книжок письмен
ника бачимо репродукції 
його власних картин.

Невтомно працює Давид
ков і на ниві перекладу. Він 
позн&йЬмив болгарських чи
тачів з творчістю П. Тичини, 
М. Рильського, М. Бажана, 
А. Малишка, П. Воронька, 
М. Стельмаха, Д. Білоуса, 
Д. Павличка, В. Ткаченко та 
інших українських поетів. У 
серії «Радянські поети», яка 
видається за редакцією ві
домого болгарського поета 
Христо Радевського, вийшли 
в перекладі Давидкова збір
ки вибраних творів Макси
ма Рильського та Дмитра 
Павличка, а у видавництві 
«Народна младеж» збірка 
віршів Дмитра Білоуса для 
дітей — «Пташині голоси». 
Українська громадськість 
вдячна Давидкову як редак
торові виданої в 1961 році 
збірки поезій Лесі Українки 
в перекладі Стояна Бакир- 
джіева.

Твори Давидкова перекла
даються на російську, укра
їнську, білоруську, чуваську 
та інші мови народів нашої 
країни та ряду інших соціа
лістичних країн.

Як головний редактор ви
давництва «Български пи- 
сат.ел» Давидков багато ро
бить для публікації творів 
болгарської літератури.

Уже біля вагона поїзда 
Москва — Софія, проводжа
ючи Івана Давидкова на 
батьківщину, ми спитали, чи 
задоволений він своїм пере
буванням на Україні, учас
тю у святкуванні ювілею 
Лесі Українки.

— Чи задоволений я? Це 
не те слово! Чудово! Пре
красно! Пам’ять про зустрі
чі з українськими побрати
мами, з народом я збережу, 
на все життя. Україна мені 
така ж рідна, як і Болгарія. 
Хай щастить їй і всім наро
дам вашої країни у всьому. 
Нашу дружбу ми будемо 
зміцнювати і звеличувати 
своєю прапею.

Олександр КЕТКОВ

ІА
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Чари братнього
мистецтва

Керам ічний посуд.

Скриня нареченої (обл. Хевеш). 

Глечик (м. Надудвар).

Всяка виставка народного 
мистецтва є свідченням есте
тичного смаку і таланту на
роду, який з простого мате
ріалу створює справжні ше
деври. Умілі руки перетво
рюють глину на стрункі кух
лі, шматок дерева — на 
скульптуру, грубу ткани
ну — в поле, що ряхтить яс
кравими барвами квітів.

Понад 100 творів .експо
нувалося на «Виставці су
часного декоративно-при
кладного мистецтва Угорщи
ни», відкритої в залах Київ
ського державного музею 
західного та східного мисте
цтва.

Організували її Україн
ське Товариство дружби і 
культурного зв’язку із зару
біжними країнами та Укра
їнське відділення Товари
ства радянсько-угорської 
дружби.

Народне мистецтво Угор
щини досягло небувалого 
розквіту після встановлення 
в країні влади трудящих. У 
1953 році були створені 
Рада народного декоратив
но-прикладного мистецтва і 
Загальноугорська спілка 
кооперативів кустарної про
мисловості та декоративно
го прикладного мистецтва. 
Уряд Республіки щороку 
асигнує мільйон форинтів на 
розвиток народних промис
лів. На ці кошти, зокрема, 
споруджено будинки народ
ної творчості, де постійно 
працюють художники, які 
успішно використовують ба
гатющі традиції угорського 
народного мистецтва.

На виставці в Києві були 
широко представлені кера
мічні вироби. Увагу відвіду
вачів привернув простотою

форм та оксамитними тона
ми чорний, «димний» посуд 
з міста гончарів Надудвара.

Надудварська кераміка 
має давню історію. Але на 
початку нашого сторіччя 
таємниці її виготовлення 
були майже повністю забу
ті. У 50-их роках майстер- 
гончар Фазекаш-старший зі 
своїми синами відродив це 
виробництво, і зараз ста
ре місто Надудвар знову 
славиться своїм чорним ке
рамічним посудом, який за
чаровує красою форми, тон
кими мереживними візерун
ками й орнаментами. Приєм
но дивитись і на посуд світ
лих тонів, створений гонча
рами з міст Мезетура та 
Дебрецена. Із справжнім по
чуттям гумору виконані 
оригінальні, схожі на люд
ські фігури, кухлі для вина 
з написами, що закликають 
господаря і гостей веселити
ся й пити.

Глечик  (м. Н адудвар).

•о



Фляга.

Традиції стародавнього 
народного мистецтва вико
ристовує майстер Кефалві, 
створюючи керамічні свіч
ники і декоративні фігурки. 
Яскраві та своєрідні й виро
би з інших центрів гончар
ства Угорщини, представле
ні на виставці.

Узористі ткацькі вироби, 
вишивки, мережива та кили
ми — чудова ілюстрація тон
кого смаку і високої май
стерності угорських худож
ниць. Виконані з пухнастої 
кольорової вовни, шовку, 
твори ці вражають витон
ченістю, грою барв.

Двадцятьма сімома кольо
рами переливаються яскраві 
святкові національні костю
ми, що їх і тепер надягають

Ляльки Иожефне Ковач.

i v
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жінки з провінції Калоча. 
Узори на тканину спочатку 
наносять так звані «розпи- 
сувальниці», після чого до 
праці беруться вишивальни
ці. Основні елементи компо
зицій вишивок — стилізова
ні квіти. Тут можна побачи
ти дикі маки, волошки, сто
кротки, білі лілеї, тюльпани, 
троянди, конвалії.

Яскравий взірець багатю
щого мистецтва народної 
вишивки — костюми, в які 
вдягнені ляльки, зроблені 
художницею Иожефне Ко
вач.

Одним з цікавих, оригі
нальних видів декоративно- 
прикладного мистецтва 
Угорщини е творчість скота
рів, які ще з давніх-давен 
гарно оздоблювали знаряд
дя своєї праці. Ці предмети 
ставали ніби фаховим сим
волом пастухів, вівчарів, та
бунників. З ними вони не 
розлучалися й тоді, коли 
їхали на ярмарок чи на ве
сілля...

Милують око барвисті 
пастуші фляги для води. їх

Ківш.

Бекеш чабайське ткацтво.

виробляють із дерева, обтя
гують лошачою шкірою і 
прикрашають інкрустацією. 
Орнамент на них дуже різ
номанітний: тут і жанрові 
сценки з повсякденного жит
тя вівчарів, і зображенню 
свійських тварин та дики; 
звірів тощо. Славиться ци» 
видом мистецтва Задунай
ський район Угорщини.

В експозиції були пред
ставлені і дерев’яні різьбле
ні скриньки та кухлі «ча- 
нак».

Стародавні традиції вико
ристав' майстер, з області 
Хевеш, який створив «скри
ню нареченої», прикрашену 
тонким мереживним узором.

На виставці були показа
ні й предмети хатнього вжит
ку — лави, скрині, столи —> 
своєрідної форми і чудово 
оздоблені.

Виставка декоративно- 
прикладного мистецтва 
угорського народу мала ве
ликий успіх у відвідува
чів. Вона сприяла дальшо
му зміцненню культурних 
зв’язків між угорським та 
українським народами.

Вадим ПУКСТ



ПОЛЬСЬКІ ВЧЕНІ 
ПРО СУЧАСНЕ 
І МИНУЛЕ 
УКРАЇНИ

Нещодавно мої польські друзі 
й колеги Антоні Подраза і Влади
слав Серчик, з якими я не раз 
зустрічався в Києві та Кракові, 
надіслали мені дуже цікаву книж
ку. Зветься вона «Україна. Су
часне і минуле», а випустило ї ї  
видавництво Ягеллонського уні
верситету в Кракові в самому кін
ці минулого року, як наукові за
писки (зошит 32, 424 стор.).

З великим інтересом узяв я в 
руки цю книгу і почав читати. 
Хотілося швидше дізнатися, що і 
як розповідають польські вчені 
про нашу республіку, яке уяв
лення про неї може дістати поль
ський читач.

Тут мушу зробити невеликий 
відступ і сказати, що трудящі 
Польської Народної Республіки 
виявляють значний інтерес до Ра
дянської України, як і взагалі до 
Союзу РСР. Добре пам’ятаю, на
приклад, дві наукові сесії, в яких 
довелося самому брати участь. 
Одна з них відбулася ще 1963 ро
ку в Кракові і була присвячена 
українсько-польським історичним 
зв’язкам у XIX та XX століттях. 
А друга мала місце у Варшаві че
рез п’ять років. На ній всебічно 
розглядалися зв’язки Польщі з ї ї  
безпосередніми сусідами на Схо
ді —  Україною, Білорусією та 
Литвою —  за час, що минув після 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Інтерес до України знаходить 
свій вияв також у тих книжках, 
які час від часу з’являються в 
народній Польщі і більшою чи 
меншою мірою стосуються нашої

республіки. Я  маю на увазі пра
ці польських істориків, у яких 
висвітлюються окремі періоди ми
нулого українського народу і йо
го відносини з народом Польщі. 
Одним з таких видань є збірник 
статей «Краків —  Київ. Нариси з 
історії польсько-українських від
носин», підготовлений краків
ськими друзями і виданий поза
минулого року. Можна згадати 
також спогади поляків —  діячів 
партизанського руху, чиї загони 
в роки Великої Вітчизняної вій
ни, діючи на території Західної 
України і в східних районах 
Польщі, успішно співробітничали 
із з’єднаннями та загонами ра
дянських партизанів, разом боро
лися проти спільного ворога —  
німецьких фашистів.

Однак навіть на цьому фоні 
рецензована книжка досить по
мітно вирізняється. Річ у тім. що 
це, наскільки мені відомо, перша 
в сучасній Польщі спроба 
створити працю, яка висвітлюва
ла б усі періоди історії україн
ського народу І відбивала б май
же всі аспекти сучасного життя 
Радянської України. Неабияке 
значення має з цього погляду і 
досить великий обсяг видання —  
32 друкованих аркуші.

Книжка «Україна.. Сучасне і 
минуле» є колективною працею. 
В ї ї  написанні взялД участь ве
лика група наукових працівників 
і викладачів Ягеллонського уні
верситету в Кракові, де, до речі, 
є спеціальна кафедра, історії наро
дів СРСР.

У передмові ректор університе

ту професор Мечислав Клімашев- 
ський, який, між іншим, є за
ступником голови Державної ра
ди ПНР та головою правління То
вариства культурних зв’язків з 
поляками за кордоном, пише, зо
крема, про дружні зв’язки, які іс
нують з 1962 р. між Ягеллон- 
ським і Київським державним уні
верситетом імені Т. Г. Шевченка 
(саме того року було укладено 
угоду про співробітництво між 
цими двома вузами), про те, що 
докладна інформація про дружній 
університет, дружнє місто і друж
ню країну сприятиме дальшому 
зближенню. На закінчення своєї 
короткої передмови автор робить 
такий висновок: «Ця книжка є 
виявом дружби і прагнення до 
дальшого зміцнення контактів 
між двома народами, доказом ве
ликого інтересу до України з бо
ку працівників нашого вузу, інте
ресу щирого і дружнього, який 
невпинно зростає протягом вось
ми років плодотворного і братньо
го співробітництва Ягеллонського 
університету з університетом іме
ні Тараса Шевченка».

Та сама думка звучить і в 
вступному слові редакторів видан
ня —  проректора Мечислава Йа- 
рася і заступника директора Ін- 

' ституту історії Ягеллонського 
університету, відомого знавця 
минулого народів нашої батьків
щини, передусім України періоду 
феодалізму, Антоні Подрази. Вони 
висловлюють певність у тому, що 
підготовлена за їх редакцією пра
ця прислужиться поглибленню в 
польському суспільстві знань^про 00 
український народ і буде Даль- * 0



Наш гість 

Пер Єршілд

Редакцію «Всесвіту» відвідав шведський рисьменник 
Пер Єршілд. Лікар за фахом, він здобув у себе на бать
ківщині широке визнання творами художнього та худож
ньо-публіцистичного жанру. Дебютував він збіркою опо
відань «Рахівництво» (I960), потім з-під його пера ви
йшли романи «До тепліших країв» (1961), «Вільна субо
та» (1963), «Кальвінолева подорож по світу» (1965) 
та ін.

П. Єршілд працює в галузі соціальної медицини, зу
стрічається з представниками різних верств шведського 
суспільства, і ці зустрічі дають йому матеріал для літе
ратурної творчості. Книжки письменника, спрямовані про
ти засилля бюрократичного апарату в країні, часто мають 
сатиричне забарвлення. За останнім романом Єршілда в 
Швеції поставлено фільм «Полювання на свиней». Це 
алегоричний кінопамфлет проти фашизму. Головна дійо
ва особа фільму — бездушний чиновник-лікар, який за 
наказом начальства ладен нищити все живе. За словами 
Єршілда, задум цього фільму виник у нього після того, 
як він прочитав документальні матеріали про злочини 
коменданта Освенціму Гесса.

Розповідаючи про становище в сучасній шведській лі
тературі, Єршілд із сумом констатував, що широка публі
ка втрачає інтерес до художніх творів, надто до поезії, 
їх витісняє телебачення і література документального 
жанру. Книжки в Швеції коштують надзвичайно доро
го — середня ціна книжки дорівнює, приблизно, 6 кар
бованцям, отже, далецо не кожен швед може дозволити 
собі таку розкіш. Нелегко живеться й письменникам, бо 
тиражі їхніх творів рідко перевищують п’ять тисяч при
мірників. («Я маю на увазі серйозну літературу, — пояс
нив Єршілд. — В нас є, звичайно, ділки від літератури, 
що наживаються на порнографії. їхні опуси друкуються й 
мільйонними тиражами»).

Гість цікавився становищем в українській літературі, 
роботою журналу «Всесвіт».

В розмові з Пером Єрщілдом, крім співробітників ре
дакції, узяли участь українські письменники Павло Бей- 
лін та Юрій Щербак.

шим внеском краківських науков
ців у справу зміцнення дружніх 
зв’язків між двома братніми 
народами.

Як видно з самої назви, книга 
складається із двох основних час
тин: «Сучасне» і «Минуле». До 
першої частини входять розділи, 
в яких висвітлюються географія 
України, питання демографії, роз
виток і сучасний стан народного 
господарства республіки. Друга 
частина містить такі розділи: 
«Археологія українських земель», 
«Нарис історії України», «Укра
їнська мова і література» та 
«Мистецтво Київської Русі».

Уже сам перелік розділів свід
чить про те, що редактори й ав
тори вирішили дати читачеві яко
мога повніше уявлення про нашу 
республіку, ї ї  минуле та сього
дення. Так, Марія Тичинська і 
Мечислав Гесс у розділі про гео
графічне середовище України роз
повідають про всі* компоненти 
природи: геологічну будову, рель
єф, клімат, води, грунти, рослин
ність і тваринний світ, про фізи
ко-географічні райони. Адам 
Єльонек характеризує демогра
фічну ситуацію Української РСР.

Досить значне місце займає в 
книзі розділ, присвячений народ
ному господарству республіки 
(автори —  Броніслав Кортус і Ян 
Павлік). Він складається з таких 
параграфів: «Загальна характе
ристика Радянської України», 
«Промисловість», «Сільське гос
подарство», «Транспорт і зв’язок 
України з іншими республіками», 
«Економічні райони України» та 
«Перспективи дальшого розвитку 
України».

Друга частина книги, що має 
назву «Минуле», за своїм обся
гом удвоє перевищує першу. Від
кривається вона археологічним 
розділом (автори —  Януш Коз- 
ловський, Марек Гедль і Казімеж 
Годловський), в якому вірно ха
рактеризовано основні етапи істо
ричного розвитку населення Укра
їнської РСР від палеоліту до ран
нього середньовіччя.

Найбільшим у книжці є «На
рис історії України». Він налічує 
майже 120 сторінок і складає
ться з чотирьох параграфів. їх  
автори —  А. Подраза, завідую
чий кафедрою історії народів 
СРСР, висококваліфікований і 
ерудований учений-україніст, ав
тор монографій про Коліївщину
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(1968 р.) і магнатські господар
ства на Правобережній Україні у 
ХУЛІ ст. (1964 р.), Владислав 
Серчик, а також викладачі назва
ної кафедри Ян Козік і Яцек 
Кмецік.

Не вдаючись до докладного фа
хового .аналізу (це варто зробити 
в науковому журналі), я хотів би 
лише відзначити, що цей розділ 
написано в цілому кваліфіковано, 
на належному професійному рівні. 
Характеристика економічного роз
витку і соціальних відносин вда
ло поєднується з висвітленням 
політичної історії, наводяться 
оцінки, які збігаються з устале
ними в радянській історіографії 
концепціями. В основному пра

вильно показано складні, інколи 
навіть драматичні відносини Ук-. 
раїни з Польщею в період фео
далізму і капіталізму.

Водночас мені здається, що ос
танній, четвертий параграф, при
свячений радянському періодові, 
має невиправдано малий обсяг —  
лише 16 сторінок. Неважко під
рахувати, що це —  менше деся
тої частини загального обсягу, 
відведеного історії та археології. 
Внаслідок цього про ряд важли
вих подій, які сталися в житті 
нашого народу під зорею Радян
ської влади, розповідається скоро
мовкою. А тим часом у подібних 
вйданнях радянських істориків 
пропорція зовсім інша. Назву для



прикладу двотомну «Історію Ук
раїнської РСР», підготовлену Ін
ститутом історії АН УРСР. Весь 
другий том цього видання охоп
лює радянський період.

До частини «Минуле» входить 
і досить великий розділ «Україн
ська мова і література». Автор 
першого параграфа Веслав Віт- 
ковський простежує розвиток 
української мови від часів серед
ньовіччя до наших днів, розпові
дає і про вивчення ї ї  польськими 
філологами.

Автором параграфа про україн
ську літературу є Ришард Луж
ний, відомий дослідник україн
сько-польських літературних 
зв’язків X V II— XVDI ст. Він на
малював в основному вірну кар
тину розвитку української літе
ратури, виявивши при цьому обіз
наність з оцінкою тих чи інших 
явищ радянським літературознав
ством.

Однак в окремих питаннях 
Р. Лужний розходиться з точкою 
зору українських учених. Він, 
зокрема, вважає, що українська 
культура X V I— XV III ст. була не 
виявом духовного життя нашого 
народу, а наслідком польських 
впливів. Як і в попередньому 
розділі, тут надто мало уваги при
ділено радянському періодові.

Завершує книжку невеликий 
розділ «Мистецтво Київської Ру
сі» (автор —  Ева Хоєцька), який 
справляє добре враження. Об’єкт 
дослідження характеризується як 
своєрідне, багате і неповторне 
мистецтво. Підкреслюється, що 
давньоруські митці зробили чима
лий внесок у живопис і архітекту
ру Польщі, насамперед Кракова.

Отже, праця «Україна. Сучас
не і минуле», написана колекти
вом польських авторів на основі, 
переважно радянських джерел і 
літератури (збірників документів, 
статистичних довідників, Україн
ської Радянської Енциклопедії, 
праць радянських учених —  істо
риків, економістів, археологів, 
географів, літературознавців і мо
вознавців), дає загалом правиль
не уявлення про Українську 
РСР —  складову і невід’ємну 
частину Радянського Союзу, про 
ї ї  сучасне і минуле. Перша спро
ба польських дослідників подола
ти вплив шляхетсько-буржуазної 
науки, яка зображала минуле на
шого народу в спотвореному виг
ляді, виявилася в основному вда
лою. Тому вона заслуговує на всі

ляку підтримку і схвалення з на
шого боку.

Проте я погрішив би проти 
своєї наукової совісті, якби ска
зав, що вважаю книгу бездоган
ною з усіх поглядів. Як і в кож
ній першій праці синтетичного 
характеру, є в ній і окремі не
доробки чи помилки. Про одну з 
них —  недостатню увагу до ви
світлення радянського періоду — ■ 
я вже говорив вище. Мої польські 
друзі можуть відповісти мені, що 
цей період у багатовіковій історії 
українського народу відносно ко
роткий. Це так. Але ж протягом 
цього періоду наш народ під ке
рівництвом Комуністичної партії 
здобув найвеличніші свої пере
моги.

Редактори праці самі це добре 
розуміли. Тому вони написали в 
передмові: «Ми усвідомлюємо, що 
зміст книжки не вичерпує всієї 
багатющої проблематики україн
ських справ. Так, наприклад, бра
кує дослідження про сучасне 
культурне життя України, історія 
мистецтва обмежена лише серед
ньовіччям, немає розділів про 
фольклор, театр і українську му
зику. Молена було б присвятити 
окремий розділ столиці Укра
їни —  Києву, що зв’язаний таки
ми сердечними узами з нашим 
містом. Ці хиби частково виплива
ють з того, що не всі галузі ми
нулого і сучасного життя Укра
їни є об’єктом наукових інтере
сів працівників нашого універси

тету. Вони випливають також і з  
характеру даного видання, яке є 
першою спробою синтетичної ін
формації про Україну».

До цього мені хотілося б дода
ти, що польські вчені, як вони й 
самі визнають, ще тільки почина
ють вивчати народно-демократич
ний період в історії своєї бать
ківщини. Тому не дивно, що в них 
ще не зовсім «дійшли руки» до 
нас.

Навряд чи можна погодитись із 
задумом редакторів довести ви
клад матеріалу тільки до 1965  
року. Адже наступний період —  
восьма п’ятирічка, яка щойно ус
пішно закінчилася, —  був ви
нятково важливим етапом у жит
ті як нашої республіки, так і 
всього Радянського Союзу. В ре
зультаті багато наведених автора
ми фактичних даних застаріли.

Є в книжці й окремі фактичні 
неточності, друкарські помилки, 
їх  можна легко усунути при пов
торному виданні.

Звичайно, прогалини і помил
ки применшують пізнавальне зна
чення праці «Україна. Сучасне і 
минуле». Але я глибоко переко
наний, що вона відіграє значну 
роль в ознайомленні польського 
читача з нашою республікою.

Павло КАЛЕНИЧЕНКО, 
старший науковий співробіт
ник Інституту історії АН 
УРСР.

У КІЛЬКА 
РЯДКІВ

Західнонімецька газета 
«А бенд» дає високу оцінку 
українському балету на 
льоду. В с та тті, присвяченій 
його виступам, пиш еться: 
«Віденський композитор із 
світовим ім’ям проф. Роберт 
Ш тольц відзивається про 
український балет на льоду 
з величезним захватом, Пох
вала з ус т  цього видатного 
майстра багато важить. Він 
написав музику для 19 прог
рам Віденського Айс-ревю 
і вже підготував 20 програ
му. І ось після вистави про
фесор попросив познайоми

ти  його з українським хо
реографом Вахтангом Врон- 
ським і просто засипав 
його словами визнання й 
хвали. «Ц е найкраще з того, 
що було досі в царині бале
т у  на льоду, —  захоплено го
ворив він. —  Ваші виступи 
можна порівняти з виступа
ми балету Великого театру, 
вони майже на такому ж  ви
сокому рівні. Ваш балет і чу 
довий оркестр зливаються в 
одне ц іле». В катанні на 
льоду зроблено нові акценти. 
Весь ансамбль —  від наймо
лодш ої, 15-річної балерини 
до найкращого соліста —  
бездоганний з точки зору 
техніки і танцю вальної май
стерності. Постановник сві
домо відмовляється від де
шевих ефектів. Що ж  до 
костюмів, то їх  барвистість і 
пиш ність важко навіть опи
са ти».

ОN



Хай слово

мовлено інакше...

Навесні 1964 року, коли 
світова громадськість від
значала 150-річчя від дня 
народження Тараса Шев
ченка, з далекої Монголії на 
Українське радіо прийшла 
плівка з магнітофонним за
писом ювілейного шевчен
ківського вечора, що відбув
ся в Улан-Баторі. Шану
вальники Кобзаря побажа
ли, аби на Україні вслуха
лися в звучання його вір
шів незнайомою мовою і 
відчули в них биття щирого 
серця. Незвичні були для 
вуха імена монгольських 
поетів Цендійна Дамдінсу- 
рена, Бямбина Рінчена, Чой- 
білжавина Лхамсурена, але 
чарувала музика їхніх тво
рів — ліричних і публіци
стичних, епічних та іроніч
них.

Відчувалося, що ця пое
зія виникла з народної піс
ні, з усної традиції, з дже
рел, таких близьких україн
ському Кобзареві, україн
ській поезії взагалі. Тому 
так природно звучали пере
клади Шевченкових дум по
етичною мовою Монголії.

Того ювілейного року ви
ник задум створити на Ук
раїні антологію монголь
ської поезії. Велика, склад
на й забарна праця чекала 
на наших літераторів. Та 
вони охоче поринули в об
раний світ, досить близький 
нам ритмо-мелодикою і не
звично-дивний своїми реалі
ями, картинами, символами. 
І ось поети-перекладачі, 
знавці монгольської історії 

м . та мистецтва, зібралися в 
^  республіканському Будинку

літераторів на перший в 
історії українського пи
сьменству вечір, присвяче
ний поезії братньої Монго
лії. То був вечір мого першо
го знайомства з цією загад
ковою країною, що з фео
дальної темряви зробила ре
волюційний стрибок в епоху 
соціалізму,—знайомства че
рез поетичне відображення 
народного життя.

Українські письменники 
розказували про Монголію 
колишню й теперішню, чи
тали переклади поетичних 
творів Нацагдоржа і Дам- 
дінсурена, Сенге і Цеден- 
жава, Лхамсурена і Пурев- 
доржа. Я почув лірику ви
сокого громадянського зву
чання і ніжного освідчення 
в любові до рідного краю.

З усією глибиною розкри
лась мені краса і сила пат
ріотичних віршів Нацагдор
жа, коли я побував у його 
музеї в Улан-Баторі, послу- 

' хав оперу «Між трьох без
радісних гір», коли спосте
рігав побут і працю аратів- 
скотарів, коли пролетів лі
таком над країною понад 
дві тисячі кілометрів, ходив 
по берегах гірських річок 
чи, затамувавши подих, спо
стерігав схід сонця.

Схід сонця — одвічна те
ма художників і поетів.
Сива вершина у ніч зодяглася, 
Скоро світанок, скоро світа...
Зірка у небі моїм зайнялася, 
Квіткою в небі — юні літа. 
...Квітка моя серед ясного неба, 
Вічно до сонця вабить мене...

Так передає свої душевні 
поривання поет Цеденжав. 
У монгольській поезії ве

личне дійство природи неод
мінно пов’язується не тіль
ки з душевним настроєм 
поета, а й з сьогоденням 
рідної країни та її майбут
нім. Дашдоржийн Нацаг- 
дорж бачить у сонячних 
променях схрещення серпа 
та молота, сонце — то сим
вол Жовтня,д «що запалив 
над Азією небачене світан
ня».

Як лектор товариства 
«Знання» я був запрошений 
до Монголії Товариством 
поширення наукових знань 
МНР у переджовтневі дні 
минулого року, коли там 
проводився місячник монго- 
ло-радянської дружби.

Доброзичливістю і прияз
ню світились усмішки на
віть незнайомих людей, для 
яких я був бажаним гостем 
з великої країни, представ
ником дружнього народу. 
Цю щирість я відчував у 
різних аудиторіях, де мені 
доводилося виступати з лек
ціями— чи то були політ- 
працівники Монгольської 
народної армії, чи слухачі 
Вищої партійної школи при 
Центральному Комітеті 
Монгольської народно-ре
волюційної партії, вчителі 
міста Улясутай, а чи меш
канці селища Алдархан. 
Усіх цікавили новини радян
ського життя, мене розпиту
вали про Україну, про Ки
їв. Багато моїх співрозмов
ників добре знали імена ви
значних українських пись
менників. У Монголії го
тується видання антології 
радянської поезії, куди уві
йдуть і українські твори. 
В книгарнях я бачив книж
ку під назвою «Хун ценгійн 
цуваа» — «Гуси-лебеді ле
тять» Михайла Стельмаха.

На Монгольському радіо 
з вдячністю прийняли від 
мене репортажний звуко
запис згадуваного вечора 
монгольської поезії, що від
бувся в Києві. Подякували 
словами українського поета: 
«Хай слово мовлено інакше, 
та суть в нім наша зостає
ться...»

До речі, хочу розповісти 
про свої спостереження над 
монгольським живим сло
вом, словом мовленим.



Монгольські слухачі ви
являють великий інтерес до 
красномовства, до мисте
цтва живого слова, і цей ін
терес не випадковий, він 
має глибоке коріння в істо
рії, в народних звичаях. 
Монголам властиве тонке 
відчуття мелодики мови. 
Вони голосно розмовляють і 
сміються, дуже люблять 
співати. Пробувши в Улан- 
Баторі кілька днів, я пере
став дивуватися, коли чув, 
як перехожі на вулиці чи 
мій шофер задумливо наспі
вують якусь мелодію. Тут 
навіть судді на змаганнях з 
національної боротьби пе
ред останнім туром не прос- 
то оголошують «титули» пе- 
реможця-фіналіста, а виспі
вують, вихваляють силу «бо
гатиря», його доблесті й хо
робрість.

Коли я гостював у юрті 
табунника Доржа в Завхан- 
ському аймаку (області), на
родних пісень співали всі: і 
молодий Дорж, і його ста
рий батько, якому 70 з га
ком, і досі мовчазна, закло
потана господарева дружи
на, і секретар партійної ор
ганізації Далхаржав. А мій 
гід — журналіст Зундуй — 
разом з лікаркою Хінзе зга
дали навіть українські піс
ні: після популярної мон
гольської народної пісні про 
коня завели не менш по
пулярних українських: «Роз
прягайте, хлопці, коні» та 
«Дивлюсь я на небо».

Завжди переповнений зал 
столичного театру опери та 
балету — теж свідчення лю
бовного ставлення монголів 
до єдності слова і музики.

Чимало народних свят у 
Монголії пов’язані з мисте
цтвом сдова. Найяскраві-’ 
шию є зустріч Нового року, 
що за чинним у Монголії мі
сячним календарем святкує- 
ться на початку лютого. 
Торжества починаються . 
дранці, у перший день ново
річчя. Усі одягають найкра
ще вбрання і починають 
урочисто вітати зі святом 
свою родину, від старших 
до молодших, а потім по
здоровляють сусідів та зна
йомих. Слова привітання 
монголи намагаються виго

лошувати красиво, свої по
бажання висловлюють у 
формі вишуканих, дзвінких 
віршів.

Живе слово підпільних 
пропагандистів марксизму, 
зокрема мешканців 3-ти- 
сячної колонії в м. Урзі 
(стара назва Улан-Батора), 
знаходило серед трудящих 
феодальної Монголії вдяч
них слухачів. Ідеї марксиз
му, поширювані такими про
пагандистами, як Кучерен
ко, Масляков, проростали 
серед поневолених аратів, 
гуртуючи їх у партизанські 
загони, вказуючи їм єдино 
правильний шлях революції, 
яким повів свій народ Сухе- 
Батор.

Про Сухе-Батора як ви
датного оратора свого часу 
свідчать документи, спогади, 
літературні джерела. Лише 
знавець ораторського стилю, 
закликаючи народ вступати 
до партизанських загонів, 
міг звернутися до мас, як 
Сухе-Батор: «Мені треба по
радитися з вами не в справі 
приватній, а в справі народ
ній...» Лише досвідчений по
літичний оратор, яким був. 
Сухе-Батор, міг у своїй про
мові на першому з’їзді Мон
гольської народної партії 
так влучно використати 
афористичність мови, рито
ричні питання:

«Хто допоможе монголам 
скинути зі спини жовтоокого 
тигра, що вчепився мертвою 
хваткою, — барона Унгер- 
на?

Хто допоможе нам вигна
ти з країни злісних шака
лів — китайських окупантів, 
які шматують Монголію?

Хто допоможе нашій пар
тії розбити їх?

Я думаю, таким другом 
може бути лише одна краї
на в світі — братня робітни
чо-селянська Росія. Певен, 
що її вождь, вождь понево
лених народів усього світу 
Володимир Ілліч Ленін під
тримає нас».

Так говорив зі своїм наро
дом Сухе-Батор.

На одній лекції мене спи
тали, що з Монголії справи
ло на. мене найбільше вра
ження? Ц повірте, я не міг

одразу відповісти. Все тут 
було незвичайне: гори і до
лини, що мінилися всіма 
барвами веселки; свіжо- 
п’янке повітря, яким дихали 
гори на місто Улан-Батор; 
просторі майдани і вулиці 
столиці; гірське безмежжя, 
що мерехтіло вдалині синім 
маревом.

Та найглибше на цій пра
давній землі відчувався дух 
молодості і новизни. Нові 
вулиці Улан-Батора з дев’я
типоверховими будинками, 
що здіймаються над околич
ними кварталами юрт, ще 
не всі навіть мають назви.
Юні та енергійні вчителі 
шкіл і професійно-технічних 
училищ. Повні творчого на
тхнення і молодечого запалу 
артисти театру опери та ба
лету, поети, спортсмени. 
Молоді, але вже уславлені 
своєю працею арати.

Майбутнє своє бачать 
монголи світлим і прекрас
ним. Запорука цього — де
далі міцніша дружба Мон
голії з Радянським Союзом 
та з іншими соціалістични
ми країнами. Плоди цієї 
дружби — світлі корпуси 
шкіл, збудованих в кількох 
аймаках Радянською краї
ною до 50-річчя монгольської 
народної революції. Нові 
високовольтні лінії, промис
лові комбінати і повітряні 
траси. Мої співрозмовники 
розповідали про величезні 
природні багатства країни, 
відкрити які допомагають їм 
радянські спеціалісти, про 
те, як за допомогою Країни 
Рад вони освоїли нові землі 
і тепер вперше в історії сі
ють стільки хліба, що його 
цілком вистачає для потреб 
країни.

...Коли щоранку із-за гір 
сходить над Улан-Батором 
сонце, воно освітлює два ве
личних пам’ятники на цент- ‘ 
ральному майдані столиці: 
один — Леніну, другий — 
вождеві монгольської рево
люції Сухе-Батору. Істо
рія ствердила правильність 
указаного великим Леніним 
шляху, яким повів свій на
род Сухе-Батор.

СЧ
Володимир ОЛІЙНИК ^
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«ЯКАСЬ НЕЗВИЧАЙНА ВІЙНА»

Захисники “Мадріда.

У серпні 1936 року, за 
кілька днів до смерті, тяжко
хворий Лінкольн Стеффене 
почав писати статтю про 
громадянську війну, яка 
щойно спалахнула в Іспанії. 
Смерть урвала цю статтю на 
таких рядках, звернених до 
його співвітчизників: «...Ми, 
американці, мусимо пам’я
тати, що нам доведеться 
теж воювати з фашистами».

І ці слова були пророчі, 
рлизько 2800 американців 
поїхали в Іспанію добро
вольцями, щоб фашизм «не 
пройшов». Майже половина 
їх не повернулася додому. 
Серед них було чимало 
письменників і журналістів. 
Вони билися біч-о-біч з лі
тераторами, які приїхали в 
Іспанію з Радянського Сою
зу, Німеччини, Франції, Ан
глії. Своїм подвигом вони 
підтвердили справедливість 
крилатих слів Костянтина 
Симонова про пера, що їх 
«штампують із тієї самої 
сталі, яка завтра піде на 
багнети». 406 із 413 опита
них членів Ліги американ
ських письменників заявили, 
що вони співчувають рес
публіканцям.

35 років тому, 18 липня 
1936 року в Іспанії розпоча
лася громадянська війна. 
Та хоч збігло вже чимало 
часу, інтерес до цієї очоле
ної комуністами першої 
битви народів з фашизмом 
не зменшується. Високі зраз
ки інтернаціональної солі
дарності і братерства, пока- 

to  зані у боях під час оборони 
^  Університетського містечка,

під стінами Уески, на висо
тах Харами, не тільки є 
невмирущими прикладами 
людського героїзму, але й 
мають велике історичне зна
чення. Знаменним є те, що 
за останні роки збільшився 
потік історичної та мемуар
ної літератури, присвяченої 
громадянській війні.

Відомий радянський дип
ломат, академік І. Майський 
у книжці «Іспанські зоши
ти» (1962) пише про ту бо
ротьбу, яку Радянський Со
юз провадив проти проголо
шеної західними державами 
зрадницької політики «нев
тручання». Двічі Герой Ра

дянського Союзу генерал 
О. Родимцев у спогадах 
«Під небом Іспанії» (1968) 
розповідає про роль у війні 
наших військових радників і 
добровольців — льотчиків і 
танкістів. А. Ейснер, що був 
ад’ютантом легендарного ге
нерала Лукача (Мате Зал- 
ки), у своїх мемуарах зга
дує про бойові подвиги во
лонтерів. О. Савич у книжці 
«Два роки в Іспанії. 1937— 
1939» (1966) розказує про 
свою роботу (він був корес
пондентом «Комсомольской 
правды»), особливо в завер
шальний, трагічний період



війни. Вийшло декілька до
сліджень радянських істори
ків, а також перший том 
фундаментальної праці 
«Війна і революція в Іспанії 
1936—1939 рр.» (1968), що 
її написала група іспан
ських істориків за редакці
єю Долорес Ібаррурі. Ці 
книги дають нам змогу пов
ніше і глибше уявити собі 
іспанську епопею в усьому 
її драматизмі і складності.

Не можна забувати, що 
реакційні історики і крити
ки намагаються очорнити 
«іспанський» період амери
канської літератури, як і 
взагалі всі «червоні тридця
ті роки». Так, Джон Масте, 
автор тенденційної праці 
«Ми бачили загибель Іспа
нії. Відображення в літера
турі іспанської громадян
ської війни» (1966), оперую
чи американським і англій
ським матеріалом, паплю
жить республіканців, зма
льовуючи їх як жертви 
«комуністичних інтриг», при
писує інтернаціоналістській 
політиці СРСР «гегемоніст- 
ські цілі» і навіть вислов
лює удаване співчуття пись- 
менникам-інтербригадівцям, 
які виявилися, мовляв, наїв
ними «ідеалістами» і дали 
себе захопити «газетною ри
торикою»...

Свого часу, відповідаючи 
на подібні наклепницькі ви
гадки, Альва Бессі, письмен
ник і солдат-інтербригаді- 
вець, писав: «Майже всі без 
винятку письменники ху
дожньо збагатилися, їхній 
світогляд розширився, став 
більш зрілим внаслідок то
го, що вони усвідомили зна
чення антифашистської бо
ротьби і своєї причетності 
до неї».

НА ЗАХИСТ 
РЕСПУБЛІКИ

Іспанська тема владно 
увійшла в американську лі
тературу кінця 30-х років.

На захист республіканців

підніс свій голос Теодор 
Драйзер, який приїхав у 
Барселону саме під час на
льоту фашистської авіації. 
Повернувшись на батьків
щину, він відвідав президен
та Рузвельта на його яхті 
«Гудзон» і висунув план до
помоги продовольством іс
панським жінкам та дітям. 
Завдяки ініціативі письмен
ника цей проект пощастило 
здійснити.

Вільям Фолкнер, як відо
мо, уникав політичних мані
фестацій у 30-х роках, проте 
й він у своїй трилогії про 
Сноупсів вводить іспанський 
епізод в історію героїні — 
комуністки Лінди. Провівши 
молоді роки в Грінвіч-вілле- 
джі, цьому розсаднику ра
дикальної молоді, вона ра
зом зі своїм чоловіком, 
скульптором, комуністом 
Бартоном Колем їде в Іспа
нію. Там Коль гине, Лінда 
тяжко поранена. Але «іспан
ський гарт» прозирає в ха
рактері цієї мужньої жінки.

Прогресивний драматург 
Джон Говард Лоусон пише 
сценарій для фільму «Бло
када» (1938), котрий зразу 
ж після виходу реакційна 
преса кваліфікувала як «під
ривний». І хоч у фільмі не 
згадувалося безпосередньо 
про Іспанію та фашизм, 
спрямованість його не викли
кала ніяких сумнівів. У кар
тині розказано історію мир
ного міста, яке агресори 
піддали жорстокій блокаді; 
його доля викликала в па
м’яті образ* Герніки, знище
ної фашистською авіацією.

Іспанські події виводять 
із творчої кризи Ептона Сін- 
клера. З властивою йому 
оперативністю він створює 
гострий антифашистський 
роман «Вони не пройдуть» 
(1937), головний герой яко
го Руді Мессер їде в Іспа
нію і б’ється в лавах інтер
бригадівців. Хоч авторові 
можна закинути деякий схе
матизм, «лобову» тенденцій
ність і певну плакатність в 
описі війни, висловлений у 
творі заклик перейти від па
сивного вичікування до ді
йової боротьби з фашизмом 
був дуже своєчасний.

Прогресивна письменниця 
Дороті Паркер, побувавши 
у Валенсії і Мадріді, в своє
му нарисі «Солдати респуб
ліки» розповіла про випад
кову зустріч з групою бій- 
ців-республіканців, які вра
зили її скромністю і благо
родством. З нею солідаризу
валася Ліліан Хеллман в 
нарисі «Мала війна», де во
на розповіла про будні об
ложеної столиці, про те, як 
під бомбами й артилерій
ськими обстрілами її меш
канці виявляють спокійну, 
неафішовану мужність. Про
гресивний поет Ленгстон 
Х’юз у циклі віршів вітав 
волонтерів, а Женев’єва Тег- 
гард написала схвильовану 
поезію «Ветеранам бригади 
Авраама Лінкольна». Жур- 
наліст-комуніст Майк Квін 
у притчі «Мандрівка до Іс
панії не рекомендується» 
викрив антигуманність полі
тики «невтручання».

Опір фашизмові на дале
кому Піренейському півост
рові справив глибоке вра
ження на американську гро
мадськість. Цілком слушно 
писав прогресивний публі
цист Джозеф Норт: «Ціле 
покоління американців на
було політичної зрілості під 
впливом подій в Іспанії».

В кампанії, що мала на 
меті мобілізувати громад
ську думку на захист Іспан
ської республіки, видатну 
роль відіграла ліва преса, 
і особливо керований кому
ністами літературний жур
нал «Нью Мессіз». Почи
наючи з серпня 1936 року, 
він майже в кожному номе
рі публікує репортажі з 
фронту, проблемні статті, не 
припиняє полеміки з пресою 
монополій, спростовуючи 
брехливі повідомлення про 
політику республіканців, а 
також викриває фарс «уми
ротворення». У своїх заміт
ках та нарисах, присланих 
з бойовища, військовий ко
респондент журналу Джо
зеф Норт, на відміну від 
буржуазних газетярів, які 
цікавилися зовнішньою, сен
саційною стороною подій, 
пов’язував боротьбу проти 
фашизму з глибокими соці- 
альними змінами, з «поліп- ^



Бійці-іктернаціоналісти

шенням економічної систе
ми» і «піднесенням ЖИТТЄВО
ГО рівня мас». Битва проти 
фашизму в Іспанії зливала
ся там з початком соціаль
ної революції.

У лютому 1939 року ви
йшов спеціальний номер 
«Нью Мессіз», присвячений 
лінкольнівцям. У ньому бу
ла надрукована славнозвіс
на епітафія Хемінгуея «Аме
риканцям, що полягли за 
Іспанію». В супровідному 
листі, що його автор наді
слав до редакції разом з 
цим сильним, лаконічним 
твором, було сказано: «Я 
працював над ним п’ять 
днів... Ось що лишилося від 
п’ятьох тисяч слів». До речі, 
саме цей журнал любили 
читати волонтери.

Частина працівників ре
дакції «Нью Мессіз» поїхала 
до Іспанії. Один з них, 
18-річний Ейб Фелдман, пи
сав із госпіталю: «Війна ку
ди більше допомогла мені 
зрозуміти, що таке актив
ність пролетаріату, ніж усе, 
чого я вчився в останні ро
ки». Інший співробітник, Ар
нольд Рейд, комісар куле
метного взводу, був убитий 
в Арагоні. У вуличних боях 
в Бельчіте поліг Рубі Шех- 
тер, комуніст, профспілко- 

ІО вий активіст, газетяр. Ha
l 's  прикінці війни загинув жур-

батальйону імені Лінкольна.

наліст Джеймс Ларднер, що 
вступив добровольцем .в Ін
тербригаду, син відомого 
американського новеліста 
Рінга Ларднера. Йому було 
24 роки.

У ЛАВАХ 
ЛІНКОЛЬНІВЦІВ

Особливий інтерес явля
ють ті оперативні й живі 
формою твори про Іспанію 
— статті, щоденники, репор
тажі, що їх написали безпо
середні учасники боротьби. 
«Документалісти» були пер- 
шопрохідцями нової теми; 
інформація, надіслана з пе
редової, з поля битви, не по
требувала прикрашування і 
художнього домислу.

1937 року в Нью-Йорку 
видано унікальну книжку 
«З окопів Іспанії»; це була 
збірка листів, написаних 
людьми різних національ
ностей, різних політичних 
переконань. їх писали в ко
роткі години перепочинку 
між боями, але більшість 
надійшла з госпіталів, куди 
їх автори потрапили після 
першого поранення. Один з 
розділів склали листи лін- 
кольнівців. То були пере

важно молоді, необстріляні 
люди; бойове хрещення ба
тальйон дістав на Харамі, 
де втратив половину свого 
складу. У більшості з них 
залишилися в Америці сім’ї, 
друзі, кохані. Але в жодно
му листі не відчувається 
жалю з приводу того, що 
вони поїхали воювати в Іс
панію. Зазнавши труднощів 
і злигоднів, яких вони на
віть уявити собі не могли, 
волонтери зберегли почуття 
гумору, здатність жартувати 
й іронізувати з невпорядко
ваності солдатського побу
ту...

В лавах лінкольнівців пе
ребував як простий солдат 
уже відомий на той час аме
риканський письменник Аль- 
ва Бессі (нар. 1904 р.). У 
своїй книжці «Люди в бою» 
(1939), що формою нагадує 
щоденник, Бессі розказав 
про останній період війни, 
про наступ франкістів в 
Арагоні навесні 1938 року і 
про поразку інтербригадів
ців, а потім несподіваний і 
успішний контрудар на річ
ці Ебро.

Альва Бессі показує війну 
через сприймання рядового 
бійця. Він пережив і бом
бардування, і труднощі пе
реходів, і страшні години, 
коли разом із своїми това
ришами кілька діб оборо
няв, зарившись у землю, 
гребінь безіменної висотки 
в Арагоні під смертонос
ним артилерійським вогнем. 
З-поміж американців, що 
писали про війну в Іспанії, 
саме Бессі найяскравіше 
відтворює атмосферу бою і 
психологічний стан солдата. 
Та страхіття війни не засло
няють від письменника го
ловного, історичного значен
ня подій: адже Республіка 
багато зробила для іспан
ського народу — дала йому 
землю, ослабила тиранічний 
гніт церкви, побудувала но
ві школи. Він з гордістю ду
має про ту дивовижну мо
ральну силу, силу інтерна
ціональної солідарності, яка 
штовхнула його товаришів, 
зовсім не «залізних людей», 
а звичайних «моряків, тка
чів, клерків і художників,



студентів і батьків родин» 
на цю добровільно обрану 
ними тяжку путь...

Інший інтербригадівець, 
Едвін Ролфе (1909— 1954), 
прогресивний поет, співро
бітник «Нью Мессіз», провів 
в Іспанії близько двох ро
ків, спочатку на посаді по
мічника політкомісара, по
тім співробітника газети 
«Волонтер свободи». Його 
книжка «Батальйон Лін
кольна» (1939) — це літопис 
бойового шляху частини, до
кументально-мемуарна опо
відь, в якій живі начерки 
сусідують з військово-полі
тичними екскурсами та свід
ченнями очевидців; текст 
унаочнюють карти воєнних 
дій і рідкісні фотографії. Ге
рої книжки, біографії яких 
Ролфе старанно простежує, 
— здебільшого комуністи, 
активісти робітничого руху, 
ліві інтелігенти — станов
лять ядро армії нового типу, 
армії «активних людей, що 
мислять, думають і тому 
воюють не як автомати, а як 
переконані антифашисти». 
З-поміж них виросли тала
новиті командири й віддані 
комісари, котрі ділили зі 
своїми підлеглими небезпе
ку і особисто піднімали в 
бій. Бути офіцером зовсім 
не означало менше ризику
вати: «процент загиблих ко
мандирів і комісарів серед 
лінкольнівців був навіть ви
щий, ніж серед рядових».

У книжці Ролфе — десят
ки дійових осіб, реальних 
учасників подій. У пам’ятку 
читачеві 28-річний Роберт 
Меррімен, викладач еконо
міки Каліфорнійського уні
верситету, який загинув на
прикінці війни, його вважа
ють за одного з прототипів 
Роберта Джордана із рома
ну Хемінгуея «По кому по
дзвін». Тепло згадує автор 
рядового Ревена, клерка з 
Піттсбурга, який осліп вна
слідок тяжкого поранення; 
його мужність Хемінгуей 
увічнив у нарисі «Американ
ський боєць».

Уже після війни з'явило
ся ще одне свідчення про 
бойові діла лінкольнівців — 
книжка «Добровольці»

(1953), яку написав Стів 
Нельсон, комуніст, ветеран 
робітничого руху США, один 
з керівників страйкової бо
ротьби в Піттсбурзі у 30-х 
роках. В Іспанії, поки його 
не поранило під Бельчіте, 
він був політичним коміса
ром батальйону. В історії 
XV Інтербригади про нього 
говорилося: «Завжди на
найнебезпечнішій ділянці, 
спокійний і розважний, 
Нельсон особистим прикла
дом допомагав підносити 
моральний дух військ, учив 
їх бути непохитними під 
найшаленішим вогнем».

Хоч Нельсон оперує тим 
самим матеріалом, що й 
Бессі і Ролфе, він не повто
рює своїх попередників. Ав
тор описує й оцінює події, 
виходячи із свого досвіду 
комісара, в полі його зору— 
різноманітні військово-полі
тичні питання, що постали в 
ході війни. Книжка Нельсо
на складається з серії стис
лих начерків і новел. Ціла 
галерея мужніх, благород
них людей змальована на 
сторінках «Добровольців». 
Ось Джо Даллет, лідер пен
сільванських металістів, лю
дина художньо обдарована, 
музикант і лінгвіст, убитий 
кулею в той момент, коли

він піднімав людей в атаку. 
Ось Олівер Лоу, перший ко
мандир батальйону, лідер 
чікагського негритянського 
гетто, що загинув у бою. 
Ось фізик Джон Куксон, 
який став переконаним ан
тифашистом, прочитавши 
твори Леніна. І, безперечно, 
в книжці Стіва Нельсона 
приваблює постать самого 
автора, хоч він зовсім не 
підкреслює своєї ролі. Але 
книжка переконливо пока
зує, яким широким і різно
манітним було коло обов’яз
ків політкомісара. Ми бачи
мо, як він налагоджує по
стачання на Харамі. Зміц
нює дисципліну. Сперечаєть
ся з анархістами. Під час 
наступу під Брунете після 
загибелі командира Олівера 
Лоу веде за собою баталь
йон...

«СТАВКА
НА ІППОЛІТО»

Героїка антифашистської 
боротьби окрилила твор
чість Хемінгуея. Перебуван
ня його в лавах республі-

Епізод висадження в повітря моста з кінофільму «По кому подзвін». У ролі 
Роберта Джордана — Гарі Купер, у ролі Марії — Інгрід Бергман. Фільм  

і роман були заборонені у франкістській  Іспанії.



канців було для них висо
ким, запалюючим прикла
дом. Едвін Ролфе згадує, як 
Хемінгуей відвідав волонте
рів, що стояли на смерть на 
Харамі: «Цей високий, кре
мезний чоловік з допитли
вим поглядом, який гаряче 
цікавився всім, що пов’яза
не з війною в Іспанії, здава
лося, наснажував власною 
силою і скромною мужністю 
потомлених американців. 
Вони знали, що він був ве
тераном світової війни, що в 
його тілі ще сиділи осколки 
після тяжкого поранення. І 
те, що ця людина, відома 
всьому світові, віддавала 
свій час і свої сили справі 
республіканської Іспанії, ду
же допомагало підносити 
бойовий дух американців, 
які перебували на передо
вих позиціях».

Іспанія, яку Хемінгуей 
давно любив, на три роки 
захопила письменника; у пе
ріод громадянської війни 
він чотири рази приїздив 
сюди, бував на фронті, усім 
серцем відчув, що «це якась 
нова, незвичайна війна». 
Про необхідність боротьби 
з фашизмом він говорив у 
першому прилюдному висту- 
пі-промові «Письменник і 
війна» на конгресі амери
канських письменників у 
червні 1937 року.

Іспанія розкрила перед 
ним джерела високої муж
ності і благородства. Іпполі- 
то з оповідання «Мадрідські 
шофери» увібрав у себе най
кращі риси національного 
характеру: мужність, скром
ність, молодецтво. Свою по
зицію письменник висловив 
хрестоматійною фразою: 
«Нехай, хто хоче, ставить на 
Франко, або Муссоліні, або 
на Гітлера. Я роблю ставку 
на Іпполіто».

І, звичайно, в Іспанії Хе
мінгуей не міг поминути ко
муністів. У сценарії фільму 
«Іспанська земля» він з по
вагою говорить про Хосе Ді- 
аса, Лістера, Пасіонарію, 
голосом якої «промовляє но
ва жінка Іспанії». Письмен- 
ник схилявся перед рядови- 

^  ми бійцями, такими, як ко

муніст Ел Вагнер, танкіст з 
оповідання «Ніч перед бо
єм», котрий іде в атаку з 
гіркою свідомістю того, що 
республіканська армія пога
но навчена, не має досвіду, 
і це призводить часом до 
зайвих жертв.

У його п’єсі «П ’ята коло
на» порушено принципово 
важливу для літератури тих 
років проблему вибору. Фі
лій Ролінгс — нова ланка 
в еволюції головного Хемін- 
гуеевого героя,— журналіст, 
що допомагає республікан
ській розвідці, ще несе в ду
ші тягар сумнівів, пов’яза
них з його суворою роботою, 
яка вимагає нещадного 
ставлення до ворогів. І все ж 
таки він, хоч і не без внут
рішньої боротьби, відхиляє 
пропозицію випещеної, врод
ливої жінки Дороті Бріджес 
кинути все і виїхати з цієї 
країни, щоб «тішитись ко
ханням у всіх готелях сві
ту». Хемінгуей виводить у 
п’єсі і комуніста Макса, що 
пройшов через гітлерівські 
катівні, де йому спотворили 
обличчя. Він формулює ши
року соціальну програму, со
ціалістичну в своїй основі: 
«Ти працюєш, щоб у всіх 
був добрий сніданок, щоб 
ніхто не голодував».

Взагалі в Іспанії поглиби
лися уявлення письменника 
про революцію і революціо
нерів. Герой оповідання 
«Ніхто ніколи не вмирає» 
Енріко, кубинський кому
ніст, колишній інтербригаді
вець, що повернувся на 
батьківщину, відрізняється 
від Еміліо і Роберто, інсур
гентів із роману «Маєш і 
не маєш». Це свідомий ре
волюціонер, який заявляє: 
«Треба відмовитись від так
тики терору. Ніколи більше 
не пускатися в авантюри». 
Він гине під час поліційної 
облави, але справу Енріко 
продовжить його подруга 
Марія.

Правда, і в Іспанії, у пе
ріод найбільшого «поліві
шання» Хемінгуея, його 
ставлення до комунізму бу
ло складне, суперечливе, що 
відбилося в романі «По ко
му подзвін» (1940).

«Я БИВСЯ ЗА ТЕ, 
У ЩО ВІРИВ»

Серед «літератури фак
ту», репортажів та нарисів 
про Іспанію роман «По ко
му подзвін» височить як ви
датна художня пам’ятка. 
Ніколи до того Хемінгуей, 
який виявляв велику творчу 
свободу і розкутість дихан
ня, не охоплював життя так 
широко й глибоко: тут зма
льовані іспанські герильяси, 
керівники Республіки і її во
роги, гори Гвадарами і го
тель «Гейлорд» у Мадріді, 
політичні суперечки і кохан
ня.

Дія роману обіймає три 
доби у травні 1937 року. Та, 
незважаючи на таку спресо- 
ваність часу та на локаліза
цію дії, «По кому подзвін» 
відзначається історичною 
глибиною і просторовим роз
махом: головні події і герої 
мають свою «передісторію», 
свою долю, про яку читач 
довідується з розповідей ді
йових осіб та розмов, із 
спогадів, внутрішніх моно
логів.

Хемінгуей і в цьому лірич
ному епосі — митець, що тя
жіє до зображення не широ
кого панорамного полотна, а 
окремої людини, епізоду; 
але і в малому, частковому 
він уміє побачити відобра
ження загального. Загін 
Пабло — це мікросвіт Іспа
нії, перед нами низка рель
єфних, яскравих, сильних ін
дивідуальностей; усі разом 
вони утворюють збірний об
раз іспанського народу.

Глибоку симпатію викли
кає старий Ансельмо, терп
лячий, мужній, ворог насиль
ства. І монолітна постать 
партизанського ватажка Ель 
Сордо, який героїчно гине. І 
неповторна Пілар, із своїми 
забобонами, чуйністю та 
життєвою мудрістю. А поряд 
них — юнак Андрес, чесний 
Агустін, безтурботний Ра* 
фаель, підліток Хоакін, що 
вмирає в бою разом з Ель 
Сордо... Ці люди — прості, 
неписьменні, були пробудже-



ні до активності революцією, 
вони повірили в Республіку, 
за яку борються і ладні 
вмерти.

Все в романі — і характе
ри героїв, і їхнє світосприй
мання, і сама тканина опові
ді перейняті революційним 
духом подій, про які розпо
відається в творі.

Якщо Фредерік Генрі з 
«Прощай, зброє!» признавав
ся: «Я створений не'для то
го, щоб думати. Я створений 
для того, щоб їсти», то Ро
берт Джордан з-поміж геро
їв Хемінгуея найгостріше 
мислить і найбільш схиль
ний до рефлексії; духовно 
він найближчий до автора 
роману. Інтелігентність 
Джордана (він викладач іс
панської мови в університеті 
в Монтані, автор книжки 
про Іспанію) сплавлена в 
ньому з тією мужністю, 
скромною і повного гідності, 
яка становить моральний 
кодекс Хемінгуеєвих героїв. 
Джордан, попри весь свій ін
телектуалізм, — солдат, 
майстер на всі руки, підрив
ник, він уміє порозумітися з 
простими людьми.

Трагічний відблиск ле
жить на Джордані, який ви
конує останнє завдання 
Гольца; він висаджує міст у 
повітря, знаючи, що навіть 
успішно проведена операція 
не дасть користі, бо фаши
стам відомо, що республі
канці готують наступ, його 
монолог перед смертю зво
рушує до краю; Джордан не 
йде за прикладом батька, 
не накладає на себе руки, і 
в останню годину він може 
ще прислужитися спільній 
справі: «Майже цілий рік я 
бився за те, у що вірив. Як
що ми переможемо тут, ми 
переможемо всюди. Світ — 
гарне місце, і за нього варто 
битись, і мені дуже не хо
четься його покидати».

Кохання Джордана до 
Марії сповнює роман теп
лим ліризмом. Хемінгуей, 
який багато писав про лю
бов, відкриває в їхньому по
чутті нові грані. Зближення 
героїв — не намагання зна
йти чуттєве забуття, не вте
ча від страхіть війни (як це
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було у Фредеріка Генрі й 
Кетрін у «Прощай, зброє!»); 
їхнє кохання органічно зли
вається з їхньою боротьбою, 
їхньою спільною справою, 
їхнім світосприйманням. Ви
разніше, ніж в інших книж
ках Хемініуея,. кохання по
стає тут у гармонії фізично
го і морального, духовного 
його аспекту. «Я люблю тебе 
так, як люблю все, за що ми 
боремося, — каже Джордан 
Марії. — Я люблю тебе так, 
як люблю свободу і людську 
гідність, * право кожного 
працювати й не голодувати».

Вторгнення революційних 
подій у життя героїв дало 
змогу Хемінгуею показати, 
як перетворюється і підно
ситься чи не найпрекрасніше 
з людських почуттів.

Це одна із знаменних рис 
літератури, перейнятої пере
довими ідеями нашої доби. 
Пригадаймо, як Сімон По
лей з роману Барбюса «Яс
ність» приходить з фронту 
додому після пережитого в 
госпіталі психологічного зла

му. Він не тільки усвідомив 
нелюдську суть війни і виріс 
морально; Сімон в дружині 
відкриває товариша, друга, 
їхні відносини стають більш 
гармонійними, повнокровни
ми. Та, мабуть, найточніше і 
найкраще сказав про це Ма- 
яковський: «Я с небес поэ
зии врываюсь в коммунизм, 
потому что нет мне без него 
любви».

Роберт Джордан — не 
тільки людина діла; він тве
резо зважує й аналізує по
дії. У відчутті причетності 
Джордана до великої анти
фашистської боротьби, до 
всього людського — пафос 
роману, ідея якого вислов
лена в епіграфі з Джона 
Донна: «Людина — не ост
рів». Зустрічі з комуністами, 
з людьми, подібними до Кир
кова, відкрили перед Джор
даном високу соціальну ме
ту: «Ти бився за всіх знедо
лених* світу, проти всіх гно
бителів, за все, у що ти ві
риш, і за новий світ, який по- 00 
став перед тобою». Джордан Гч



— образ, даний у розвитку, 
це — людина, котра йде до 
революційного світосприй
мання; не випадково в ос
танню годину він думає: 
«Добре було б побалакати з 
Карковим». Якщо у героїв 
попередніх творів Хемінгуея 
внутрішнє життя здається 
нам до певної міри скова
ним, а то й просто збідне
ним, то Джордан — особи
стість повнокровна, багата в 
своїх емоційних та інтелек
туальних проявах. Певна 
річ, не на полюванні, не на 
арені, не в туристських воя
жах, а в години великих іс
торичних випробувань найін- 
тенсивніше мужніє й зро
стає людина.

Щоправда, свідомості 
Джордана властиві внутріш
ні суперечності, є в ньому 
якесь «гамлетівське» нача
ло, його мучать сумніви, чи 
має революція право на са
мооборону і нещадність до 
ворогів. Героя роману, як і 
самого Хемінгуея, непокоїть 
те, що в ході революційної 
війни робляться помилки, 
допускаються акти непотріб
ної жорстокості. Такі нега
тивні моменти у Хемінгу
ея помітно перебільшені; 
основні причини загибелі 
республіки були все-таки не 
внутрішні, а зовнішні — 
зрадницька політика «не
втручання» з боку капіталі

стичних країн при безпосе
редній агресії Італії та Ні
меччини.

Цікаво окреслені в романі 
образи радянських військо
вих радників, хоч Хемінгуей 
тут не завжди точний, як-от 
в описі розкішного готелю 
«Гейлорд». Запам’ятовуєть
ся Карков (Михайло Коль
цов) , кореспондент «Прав
ды», за словами Джордана, 
«найрозумніший з усіх лю
дей, яких йому доводилося 
бачити». Поряд з ним Гольц 
(К. Свєрчевський), .досвід
чений, сміливий військовий 
фахівець; з пошаною* гово
рять у загоні Пабло про під
ривника Кашкіна. Хемінгуей 
високо оцінює допомогу, яку 
радянські люди подавали іс
панцям для організації від
січі ворогові і створення ре
гулярної армії. І все-таки 
образи радянських людей та 
комуністів у романі • значно 
блідіші, ніж інші персонажі; 
вони описані начебто сто
роннім спостерігачем*: видно, 
що Хемінгуей не до кінця 
розумів цих людей. \

Взявши революційні по
дії як основу, що давала йо
му можливість порушити 
«вічні» теми: кохання, смер
ті, сенсу людського життя— 
письменник не тільки пока
зав зростання свого головно
го героя, а й сам повною мі
рою розкрився як митець.

О *
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Лінкольнівці під вогнем ворога переправляю ться через Ебро під час 
контрнаступу в липні 1938 року. Цей епізод описано у  книжці Бессі

«Люди в бою».

Роберт меррімен, колишній вик
ладач Каліфорнійського універси
тету, один з  улюблених командирів 
лінкольнівців. Загинув у  кінці 
війни. Вваж ається одним із про

тотипів Роберта Джордана.

«Двомовність» персонажів і 
неповторні пейзажі надають 
романові іспанського коло
риту; у Хемінгуея груба го
вірка селян чергується з ви
сокою патетикою Джорда- 
нових роздумів, витриманих, 
як зауважили критики, в ри
торичній манері єлизаветин- 
ської епохи. Роман багато
шаровий за стилем, різнома
нітний за настроями. Поз
бувшись холодного об’єкти
візму, властивого деяким 
раннім його творам, Хемін
гуей вкладає в образи своїх 
героїв, показаних у перелом
ні, вирішальні моменти їх
нього життя, пристрасть і 
ніжність. Ці люди надзви
чайно рельєфні, реальні, ви
писані пером митця, здатно
го не тільки змальовувати, 
але й переживати разом з 
ними. Найкращі сцени, особ

ливо незабутня панорама 
бою і висадження в повітря 
моста, описані так зримо, 
конкретно, з такими прав
дивими деталями, що зда
ється, ніби все це відбу
вається в нас перед очима, 
на широкому екрані з об’єм
ним зображенням...

Роман після виходу ви
кликав гострі суперечки, й о
го оцінювали по гарячих слі
дах подій так, ніби йшлося 
про суто документальний 
твір; деякі ліві критики 
(М. Голд, А. Бессі) гостро 
картали Хемінгуея за окре
мі помилки. Тепер, у світлі



історії, коли багато що в по
діях тих років прояснилося, 
а сам твір став незапереч
ним набутком читачів у 
всьому світі, немає сумніву, 
що перед нами — хвилююча 
і прекрасна художня пам'ят
ка іспанської епопеї.

«БОРОТЬБА
ТРИВАЄ»

Поразка республіканської 
Іспанії була тяжким ударом 
для друзів республіки; адже 
вони, за висловом Альбера 
Камю, «відчули іспанську 
драму як особисту траге
дію». Попереду їх чекали не 
менш гіркі випробування. І 
все-таки набутий ними «іс
панський гарт» був високої 
проби. В «Особняку» Фолк
нера комуністка Лінда роз
повідає про Іспанію так, ні
би антифашисти там «не 
програли війни», ніби «їх 
зовсім не побили».

Багато добровольців, які 
билися в лавах батальйону 
Лінкольна, прославилися 
згодом у боях з німецьким 
фашизмом. Але потім наста
ли тяжкі часи. У період мак
картизму і «холодної війни» 
почалися переслідування ве
теранів - інтербригадівців. 
Восени 1947 року Альву Бес- 
сі викликали до суду в спра
ві «голлівудської десятки». 
Обвинувачений у підривній 
діяльності, він був засудже
ний на один рік ув’язнення, 
а після звільнення з тюрми 
довгий час лишався у «чор
них списках».

Тоді, на суді, відповідаю
чи новітнім інквізиторам,

Бессі заявив: «Я вважаю за 
найвищу честь для себе те, 
що мені довелося воювати 
1938 року в лавах Інтерна
ціональної бригади». За ча
сів розгулу маккартизму, ко
ли організація «Ветерани 
бригади імені Лінкольна» 
зазнавала переслідувань, як 
«нелояльна», Альва Бессі 
випустив від її імені антоло
гію «Серце Іспанії» (1952), 
куди включив десятки тво
рів — нарисів, статей, вір
шів, присвячених громадян
ській війні.

Іспанська тема органічно 
увійшла в творчість пись
менника. В романі «Анти- 
американці» (1957) конт
растно і паралельно одна 
одній розгортаються долі 
двох літераторів: процвітаю
чого Френсіса Ленга, який 
ненадовго приєднався був у 
кінці 30-х років до антифа
шистів і компартії, а згодом 
капітулював перед маккар- 
тистами,— і журналіста, ко
муніста Бена Блау, ветера- 
на-інтербригадівця, кинуто
го за свої переконання до 
в’язниці; в останньому, без
перечно, є автобіографічні 
риси.

Повернувшись з Іспанії, 
Стів Нельсон продовжував 
партійну роботу в своєму 
рідному Піттсбурзі, де його й 
було заарештовано 1950 ро
ку за обвинуваченням у «під
ривній діяльності». Процес 
над Стівом Нельсоном, що 
відбувався в атмосфері ан
тикомуністичного психозу, 
сам він описав згодом у 
книжці «13-й присяжний». 
Судилище над Нельсоном 
викликало протести в усьо
му світі. Мужній комуніст 
був засуджений до 20 років

ув’язнення, але під тиском 
громадськості власті муси
ли звільнити його достроко
во.

Війна в Іспанії підірвала 
і так неміцне здоров’я поета 
Едвіна Ролфе. Останні ро
ки життя він уже не міг 
плідно працювати. І все-та
ки збірка його віршів «Дай
те мені притулок» (1954), 
яка вийшла в світ уже після 
його смерті, підтвердила, що 
поет зберіг у душі згадку 
про іспанську епопею. Ре
цензуючи цю збірку, Альва 
Бессі писав: «Братерство 
людей, яке колись запанує у 
нас в Америці, — ось у що 
непохитно вірять ще живі 
ветерани бригади Лінкольна, 
згадуючи Іспанію».

Думки про Іспанію не за
лишали й Ернеста Хемінгуея. 
А роман «По кому подзвін», 
за свідченням Фіделя Каст
ро, був улюбленою книгою 
його товаришів-партизанів у 
горах Сьєрра-Маестра в пе
ріод боротьби проти дикта
тури Батісти...

Коли останні інтербрига
дівці покидали Барселону 
пізньої осені 1938 року, 
франкісти вже були певні, 
що здобули остаточну пере
могу. Але за три з лишком 
десятиріччя, які минули від
тоді, в самій Іспанії сталися 
знаменні зміни, виросли і 
зміцніли антифашистські де
мократичні сили. Недавні 
виступи робітників, студен
тів, баскських патріотів, — 
усе це є серйозним попере
дженням франкістському 
режимові. Мав слушність 
Стів Нельсон, закінчивши 
свою правдиву книжку «До
бровольці» словами: «Бо
ротьба триває».
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віддавна славилися своїм 
И Л И  умінням вибивати бра

вурні марші. Та так, щоб 
крок твердо карбувався, душа хо
лодом проймалася, а розум ту
манився. І хто досягне такої май
стерності, того каламутна хвиля 
сама винесе на вівтар сумної сла
ви.

Нині ж на баварському Олімп? 
сплив новий ідол-барабанщик, що 
гарячково вибиває старий дроб. 
Це фюрер ультраправих Франц 
Йозеф Штраус. Він сурмить збір, 
групує чайреакційніші сили Захід
ної Німеччини і готує «похід на 
Бонн». Йому не до вподоби теп
лі вітри, що повіяли нині над Рей
ном і над цілою Європою. Він 
силкується роздмухати «холодну 
війну» і заморозити розрядку 
міжнародної напруженості.

Штраус, справді, дуже колорит
на фігура. Як пише англійський 
журнал «Нью стейтсмен», «з ім’ям 
жодного західнонімецького полі
тика не асоціювалося стільки 
спогадів про кайзера і навіть Гіт- 
лера, скільки їх викликає Штраус». 
Видно, багато чого він запозичив 
у попередників.

Зараз важко сказати, коли саме 
барабанний бій полонив розум 
Франца: під час бучного святку
вання його народження чи в ко
ричневій купелі. Відомо лише, що 
його батько, мюнхенський м'ясник 
Штраус, мав крамничку на вулиці 
Шеллінгштрассе, 49, а якраз на
впроти, в будинку № 50, отаборив
ся ще маловідомий тоді Адольф 
Гітлер. Штраус-старший часто за
ходив до цього першого нацист
ського «коричневого будинку», де 
разом з іскристим пивом пінилися 
людиноненависницькі ідеї. А до 
крамнички Штрауса, не за фар
шем для котлет, звичайно, навіду- 6

6. Всесвіт № 7.

«Сильна лю дина»—Франц  
Йозеф Ш траус.

валася людина в пенсне — Ген
ріх Гіммлер.

У такому оточенні ріс майбутній 
барабанщик. Разом з плямканням 
м'ясорубки й цюканням сокири 
він увібрав у себе отруйні гасла 
нацистських хмільних збіговиськ. 
Придворний біограф боннської 
верхівки Вальтер Хенкельс засвід
чив: «Будучи ще хлопчиком,
Франц уже розповсюджував на 
мюнхенських вулицях листівки гіт
лерівської партії»... Згодом із 
смолоскипом у руці він уже мар
ширував нічним Мюнхеном.

Одурманений коричневим ча
дом, Штраус-молодший плекав 
надію піти слідами своїх наставни
ків. Йому марилася уніформа і 
невдовзі він (який фатальний 
збіг!) почепив погони єфрейтора 
гітлерівського вермахту. Втім, то

сумна сторінка його життя, про 
яку Франц не любить згадувати...

З крахом фашистського райху і 
фізичною смертю барабанщиків 
нацизму не вмерли старі «ідеа
ли». Як мовиться, мертве оживи
ти не можна, але знайти мерців, 
які робитимуть політику, можна. 
Штраус крутився на виду саме 
таких мерців. Він прямо говорив, 
що його захоплюють не якісь там 
дрібниці життя, а щось надзви
чайно велике й серйозне. І хоч за 
статистикою із кола баварських 
крамарів і бакалійників виходили 
переважно тюремники й поліцей
ські, спритного м’ясника запримі
тили. За рекомендацією амери
канського розвідника майора 
Хаузера/ що підтримував зв'язки 
з групою великих нацистських 
промисловців, які ще задовго до 
закінчення війни домовилися з 
американськими монополіями про 
повоєнне співробітництво, Штрау
су довірили скромну посаду зе
мельного радника у баварському 
місті Шонгау. Але то був лише 
початок, бо скоро він вже обій
няв посаду генерального секрета
ря баварського християнсько-со
ціального союзу (ХСС). А там, 
прокладаючи собі шлях ліктями, 
Франц Йозеф Штраус почав швид
ко підніматися по крутій бонн
ській драбині.

За давністю часу слизькі стеж
ки, якими Штраус продирався до 
влади, вже позаростали будяками. 
Та, як відомо, все таємне згодом 
стає явним. Вступивши в змову з



великими промисловими монопо
ліями, Штраус з 1953 року регу
лярно одержував від них як полі
тичну, так і матеріальну допомогу. 
З їхньою підтримкою колишній 
м’ясник проклав собі шлях на ба
варський політичний Олімп, а по
тім і в боннські міністерства. Не
щодавно в інтерв’ю шпрінгерів- 
ській газеті «Вельт ам зоннтаг» 
гітлерівський «фюрер військової 
економіки» і один з найближчих 
«друзів Гіммлера» Герман Абс, 
похвально відгукнувшись про за
попадливість Штрауса; одверто 
визнав, що це він, Абс, свого ча
су порадив канцлерові Аденауеру 
довірити мюнхенцю посаду міні
стра. І хоч вільного міністерсько
го крісла тоді не було, швидко 
збили нове міністерство з атом
них питань.

Та себелюбного Штрауса, який 
звик діяти підкупами, цинічними 
політичними інтригами, вбивства
ми, примарний атом без реально
го бундесверу тішив мало. Наві- 
жений баварець повів підступні 
атаки на тодішнього міністра обо
рони ФРН Теодора Бланка. Сили 
були нерівні, і скоро вже бонн
ські генерали цокали каблуками 
перед Штраусом, а Бланка ще 
довго жахала сама лише згадка 
про масивного конкурента.

А навколо Штрауса відразу зчи
нився підозрілий галас, який часто 
супроводить появу на авансцені 
діяча, що виринув з-за лаштунків 
влади. Натхнений своїм патріархом 
Аденауером і найзаповзятливішим 
заокеанським прихильником «хо
лодної війни» Джоном Фостером 
Даллесом, Штраус особливо пал
ко став обстоювати гонку 
озброєнь. Саме цього й чекали 
від нього «сильні люди» Руру і 
Рейну. Голова спілки західноні
мецьких підприємців Фріц Берг 
надіслав Штраусу листа, в якому 
запевняв: ми, німецькі промислов
ці, не будемо ухилятися від свого 
«патріотичного обов’язку». І 
Штраус не залишається в боргу.

Одна з опор Ш трауса — 
невиправні західнонімецькі 
мілітаристи.

Він допомагає одному із своїх по
кровителів — воєнному злочинцю 
Фрідріху Фліку захопити західно
німецьку атомну промисловість. 
Мільярдні замовлення на виготов
лення танків, літаків, ракет одер
жують концерни Квандта, Мес- 
сершмітта, Белькова та інші. Ба
варія перетворюється на Ельдора
до для фабрикантів зброї.

Штраус мріє про атомну бомбу 
і вже розглядає перші зразки ура
нових стержнів з руди, видобутої 
Фліком у районі Фіхтельгебірге. 
Невдовзі англійська газета «Дей- 
лі експресе» оголосить: «Німеч
чина пропонує дешеву атомну 
бомбу», маючи, звичайно, на ува
зі Західну Німеччину.

Вовчий апетит, що прийшов до 
Штрауса ще до їди, розпалював
ся разом із збільшенням числа 
дивізій бундесверу і щедрими 
американськими подачками.
Штраусу вже несила чекати влас
ної атомної бомби, і він вимагає 
заокеанських ядерних зарядів. По
літика ворожнечі до соціалістич
них країн, безглузді реваншистські 
зазіхання зовсім збили його з 
пантелику. Хоч і чужим голосом, 
він надривно волає: «Спільних зу
силь наших союзників досить, щоб 
стерти Радянську державу з геог
рафічної карти», забувши, видно, 
ті недавні часи, коли гітлерівський 
обер-лейтенант Штраус ледве ви
ніс ноги, обморожені десь між 
Дніпром і Волгою. Тепер він шу
кає партнерів, згодних на нові 
авантюри.

Але для цього треба усунути 
будь-яку опозицію і зосередити 
в своїх руках всю повноту влади. 
І Штраус опановує ще й ремесло 
поліцая. Гамбурзьких журналістів, 
які насмілилися втрутитись у бруд
ні справи міністра оборони, він 
наказав кинути за грати. Депутата 
бундестагу від соціал-демократич- 
ної партії Кан-Аккермана він на
хабно повчає: «Якби ви не мали 
депутатського імунітету, то вас на 
півроку запроторили б у буце
гарню». Про іншого депутата Гер- 
гарда Яна він висловлюється ще 
категоричніше: «Його, власне, тре
ба б повісити». На очах приголом

шеної публіки розлючений бава
рець зухвало гострив ножі, очі
куючи слушного часу для великої 
різанини. Чекав, коли можна бу
де перестрибнути через кілька ву
лиць у Бонні від казарми Ерме- 
кель, де міститься міністерство 
оборони, до Шаумбурзького па
лацу —  резиденції канцлера ФРН.

Однак, як влучно зазначила га
зета «Франкфуртер рундшау», 
«політичний годинник» Штрауса, 
як на лихо, зупинився саме в той 
момент, коли до омріяного канц
лерського крісла лишився один 
крок. Брудні фінансові афери під
мочили репутацію Штрауса. Він 
став жертвою власних темних 
справ і провокацій. Закулісні бо
си змушені були влаштувати йому 
прощальний салют.

Це сталося не тому, що бавар
ський барабанщик недбало слу
жив своїм хазяям, а тому, що 
надто вже розперезався, надто 
грубо розмахував смолоскипами, 
поки на боннській кухні засмер
діло смаленим.

Отже, Штраусові на деякий час 
довелося піти зі сцени. Але нена
довго, бо скоро він знову опинив
ся в кріслі міністра, тепер уже—  
фінансів. Заохочений такою по
блажливістю західнонімецьких пра
вителів, Штраус ще більше пори
нув у' різні махінації. Не гребую
чи хабарами, він придбав дві віл
ли на Лазуровому березі, став 
власником висотних будинків на 
Клеменнштрассе і Вільгельмштрас- 
се у Мюнхені, через підставних 
осіб прибрав до своїх рук кілька 
прибуткових фірм, а тепер очо
лив новий концерн «Айрбус-інду- 
стрі».

Афери баварського пройдисвіта 
набули такого розмаху, що й за
раз ще численні слідчі й спеці
альні комісії не можуть розсліду
вати їх до кінця. Не з ’ясовано, 
зокрема, на якій підставі весною 
1960 року Штраус замовив для 
бундесверу в американської фір
ми «Локхід» 700 літаків «Старфай-

Реванш исти з усіляких 
«сою зів» і «земляцтв» ста
новлять ударну силу бавар
ських барабанщ иків.



Такі демонстрації з гаслами «Зу
пинити Ш трауса і К°», «Ратифіку
вати Московський договір!» влаш 
товую ться тепер у різних містах

тер» на 8 мільярдів марок. Викли
кає підозру те, що цю оборудку 
оформлено через агента «Лок- 
хід», відомого розвідника Хаузе
ра, а літаки набули сумної слави 
«літаючих трун» і ще й зараз па
дають на землю.

Кілька років комісія бундесве
ру намагається розв’язати «Спра
ву «НС-30» про хабарі швейцар
ського концерну «Іспано-Сюїза» 

' боннським впливовим особам. За 
замовлення на поставку танків 
«НС-30» цей концерн дав 50 міль
йонів марок хабара. Журнал 
«Шпігель», посилаючись на досто
вірні документи, писав, що, на- 
приклад, кельнський ділок Роже 

jy f  Гентгес, який розвозив ці гроші, 
*** вручив два з половиною мільйона

марок колишньому ад’ютанту 
Штрауса полковникові Реппенін- 
гу...

Вискочня Штрауса запримітили 
верховоди відомих військовопро- 
мислових монополій. «Ця група,—  
писав колишній радник Штрауса 
Клаус Блемер, —  включає Фліка 
і Квандта, Белькова, Мессершміт- 
та і Сіменса, частину сталеливар
них концернів Руру і Рейну, а та
кож хімічних фабрикантів». Як ба
чимо, натхненники старого райху 
не пішли зі сцени. їм знову ста
ла потрібна «сильна» людина, яка 
б мала якості витонченого полі

тичного ділка і добре знала мето
ди сучасного гангстеризму. Такого 
й вишукали в баварських джунг
лях.

Монополії платили, Штраус діяв. 
Як водиться, свою програму він 
виклав у друкованих опусах. Та
ких у нього два —  «Проект для 
Європи» та «Виклик і відповідь». 
У цих «творах» досить повно від
биті нові поривання абсів і флі
ків. Баварець знав, як догодити 
хазяям. Він добуто не мудрував, а 
просто перетрусив купу розбитих 
ілюзій, уламки заіржавілих гасел 
і взяв те, що лежало зверху. На 
Європу Штраус дивиться крізь 
пангерманські окуляри. Йому ма
риться якась конфедерація захід
ноєвропейських держав: із спіль
ною економікою та армією, із 
єдиною зовнішньою політикою і 
ядерними силами, а з часом —  
і з єдиним урядом. У книзі «Про
ект для Європи» навіжений мюн- 
хенець відверто розпатякує: 
«Об’єднана Західна Європа має 
стати першою сходинкою на 
шляху до Сполучених Штатів Єв
ропи, до яких я зараховую також 
всі народи Центральної і Східної 
Європи... Нам треба думати про 
те, що Польща, Чехословаччина, 
Угорщина, Болгарія, Румунія та ін
ші також належать до Європи, 
як Швейцарія, Голландія чи Бель
гія».

Он куди сягає хвороблива уява 
«нового Бісмарка», як його вже 
називають однодумці. Штраус 
провіщає, що така конфедерація 
за своїм потенціалом і можливос
тями, мовляв, зрівняється з Ра
дянським Союзом і Сполученими 
Штатами Америки, стане «третьою 
наддержавою» світу. На думку 
Штрауса і його прихильників, у 
Лондоні, Парижі, Брюсселі та в 
інших столицях Заходу, де всіляко 
обсмоктується ця ідея, малі дер
жави, буцімто, віджили свій вік. 
Сучасна Європа має поступитися 
місцем «новому порядку»... Про
те добре відомо, що саме криєть
ся за цим словесним лушпинням. 
Адже боннські політикани розра
ховують, що в цьому конгломера
ті роль верховода належатиме їм. 
Вже зараз монополії ФРН все 
більше проникають у сусідні краї
ни, заволодівають акціями фран
цузьких, англійських та інших фірм 
і готуються очолити нові «міжна
ціональні» трести. Що ж до бун
десверу, то він тепер найсильні- 
ший серед армій Франції, Англії, 
Італії, Бельгії.

Штраус і не приховує своїх 
прагнень посісти «місце під сон
цем». У розмові з кореспонден
том італійського журналу «Екс- 
прессо» він цинічно заявив: «За
хідна Німеччина повинна керува
ти: керувати Францією, керувати 
всією Західною Європою». Як? За 
яким компасом? Це уточнив відда
ний друг Штрауса Шламм: «Шлях 
до Великої Німеччини лежить че
рез світову війну».

Як бачимо, прожекти «об’єдна
ної Європи» мало чим відрізня
ються від тієї імперії, про яку



мріяли Вільгельм II і Гітлер. 
Очевидно, ця ідея, що двічі про
тягом XX сторіччя приводила ні
мецький народ до катастрофи, ще 
не похована на берегах Рейну.

Теоретично Штраус підкував 
свою шкапу. Тепер треба її осід
лати. Бо без влади все залишить
ся, либонь, солодким маревом. А 
баварський барабанщик ось вже 
два роки сувається на мулькій ла
ві опозиції. ФРН переживає гли
бокі внутрішні потрясіння, в краї
ні відбувається переоцінка цін
ностей. Антивоєнні настрої ово
лодівають населенням. «Мовчазна 
більшість» уже не мовчить.

Захитався стовп штраусівських 
концепцій, бо над Рейном нині 
проносяться свіжі вітри розряд
ки міжнародної напруженості. Але 
масивний Штраус, який, за слова
ми газети «Нью-Йорк тайме», має 
«страшенну силу сліпої люті», ри
нувся проти цих свіжих вітрів. 
Головним об'єктом атаки він об
рав радянсько-західнонімецький 
і польсько-західнонімецький до
говори, укладені урядом Бранд
та —  Шееля, та інші реалістичні 
кроки цього уряду. Мало турбую
чись про істину аргументів, Штра
ус від імені очолюваного ним

«Геть нацистських убивць!» — 
вимагаю ть західнонімецькі трудя
щі. Ці слова стосую ться перш за  
все тих, хто групується навколо 
Ш трауса.

християнсько-соціального союзу 
«рішуче заперечує проти догово
рів тому, що вони не гарантують 
миру, а, навпаки, зменшують без
пеку в Європі». А то надривно 
горлає, що «Німеччину не тільки 
розпродають, а й просто розда
ровують». Він демагогічно спеку
лює на зростанні дорожнечі, вар
тості життя, а промисловців заля
кує «соціалістичною політикою».

Видаючи себе за «рятівника ба
гатостраждального фатерланду». 
Штраус зі своїми поплічниками 
оголосив урядові Брандта «війну». 
Барабанщик ультраправих сил сур
мить збір: «Приходьте до нас! Бо
ріться разом з нами проти полі
тики лівих опортуністів!» Відбу
вається той процес, про який го
ворив у своїй доповіді на XXIV 
з’їзді КПРС Л. І. Брежнєв: ре
ваншисти все більше змикаються 
з неонацистами.

Штраус через підставних осіб 
підтримує зв’язки з різними екс
тремістськими організаціями, ре
ваншистськими союзами та неона
цистською націонал-демократич- 
ною партією, плете павутиння 
інтриг серед соціал-демократів і 
вільних демократів. Справа з пе
ребіжчиками з, Вільної демокра
тичної партії Менде, Штарке і Цог-

льманом свідчить про політичний 
гангстеризм Штрауса. В інтерв’ю 
західнонімецькій газеті «Теле
граф» канцлер Віллі Брандт від
значив «помітну схожість» у по
ведінці опозиції, яка нападає на 
уряд, з «рисами, характерними 
для періоду Веймарської респуб
ліки».

І справді, нинішня активність 
ультраправих у ФРН часто нага
дує похмурі сторінки минулого. 
Газета «Мюнхнер абендцайтунг» 
з тривогою пише: «демократи по
чинають говорити про новий Гарц- 
бурзький фронт»... Тоді, 1931 ро
ку, подібний союз був збитий, як 
зазначав американський історик 
Уїльям Шірер, «для вирішального 
штурму реакцією Веймарської 
республіки». Нині, мабуть, дехто 
хоче повторити той кривавий 
шлях. Журнал «Шпігель» з цього 
приводу писав, що наприкінці ми
нулого року відбулася зустріч 
Штрауса з промисловими магната
ми Фліком, Квандтом та іншими, 
під час якої йшла мова про пова
лення нинішнього уряду. Було до
мовлено про «надання Штраусу 
як особистої, так і фінансової до
помоги». Домовились також про 
те, щоб регулярно зустрічатися 
для розмов «у рамках цього гурт
ка».

І от вся махрова реакція, об'єд
нана в один блок, діє спільним 
фронтом. Події, пов’язані із 100- 
річчям з дня проголошення ні
мецького райху — найкраще то/уіу 
підтвердження. То був своєрідний
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огляд правих сил. І він показав, 
що для тривоги є серйозні підста
ви. У ФРН створюються і майже 
відкрито навчаються загони нових 
штурмовиків, для них нагромаджу
ються запаси зброї. Ватажок но
вого екстремістського об'єднання 
«Німецька народна спілка» прямо 
заявив: «Ми домагаємося саме
того, що з точки зору комунізму 
є фашистським». На озброєнні у 
них —  найпідступніші методи. Об
струкції в парламенті і пропаган
дистські кампанії на сторінках 
шпрінгерівської преси доповню
ються ударами кастетів різних 
«рятівників фатерланду», погрома
ми, які чинять молодчики із «Ак
ції опору». Цим самим в країні 
створюється атмосфера неспокою, 
хаосу, яка на руку екстремістам і 
насамперед досвідченому полі
тичному інтриганові Штраусу. 
Ставка робиться на недостатню 
політичну обізнаність населення, 
на його одурманювання. «Німці 
бояться політичного хаосу, —  пе
реконує баварець, —  вони хочуть 
стабільності, безпеки, в тому чис
лі воєнної безпеки і по найниж
чій ціні».

Чатуючи на слушний момент, 
Штраус збирає своє воїнство і го
тується до «походу на Бонн». Він 
також докладає зусиль, щоб яко
мога наблизити той момент. Ви
ступаючи нещодавно в Дюссель
дорфі на з'їзді християнських де
мократів, Штраус повчав своїх ко
лег по партії: «Наше завдання ни

нішнього року, — сказав він, —  
це, засукавши рукава, боротися за 
те, щоб один з нас знову оселив
ся в Шаумбурзькому палаці і ро
бив нашу політику». Однак, кого 
він має на увазі під тим «од
ним»?

Розповідають, що на з ’їзді в 
Дюссельдорфі спритний баварець 
поводився як головний режисер, 
як фюрер. Він самовдоволено 
сприймав на свою адресу бучні 
оплески і у відповідь розпливав
ся щедрою посмішкою.

Журнал «Шпігель» повідомляв, 
що-під час зустрічі зі своїми аме
риканськими друзями 10 жовтня 
1970 року в одному нью-йорксько- 
му фешенебельному ресторані 
Штраус виявив цілковиту відвер
тість. «Хто надумає перешкодити 
мені прийти до влади, того я уко- 
лошкаю»,—  викладав він свої на
міри. Згодом навіжений мюнхе- 
нець пішов далі: «Якщо буде по
трібно, я ладен добитися свободи, 
справедливості й добробуту для 
німецького народу навіть за до
помогою автоматів»...

Однак, незважаючи на всі зу
силля нового «Священного сою
зу» боннської мафії і ракетно-тан
кових королів, незважаючи на 
підтримку американських яструбів, 
помітного успіху прихильники «хо
лодної війни» не змогли досягти. 
Навіть сам Штраус змушений виз
нати, що західні німці виявляють 
все менше бажання знову стати 
іграшками будь-якого новоявлено-

го фюрера. Все наполегливіше 
різні політичні й громадські орга
нізації країни, профспілки, моло
діжні групи вимагають якнайшвид
шої ратифікації Московського і 
Варшавського договорів, продов
ження курсу на розрядку напру
женості й розвиток міжнародного 
співробітництва. З цією метою в 
ряді міст ФРН створено «коміте
ти цивільної ініціативи». Західно
німецьке населення виступає про
ти збанкрутілої політики реваншу 
й розпалювання ненависті між на
родами, проти мілітаризму й 
ультраправих барабанщиків.

Штраус, очевидно, не може не 
відчувати, що програє свою став
ку. Але як азартний гравець він 
ще сподівається на щось; силкує
ться утриматись за гнилі повороз
ки прусського барабана. Він Здат
ний на будь-які авантюри й тому 
являє собою серйозну небезпеку 
для справи миру.

Однак іноді він, очевидно, для 
маскування, висловлює нібито й 
реалістичні думки. «Дехто в рядах 
ХДС/ХСС,— писав недавно Штраус 
в газеті «Байєрн-курір», —  не хо
че зрозуміти, що покоління полі
тичних діячів першого повоєнного 
періоду остаточно відійшло в ми
нуле».

Сказано влучно. Треба тільки 
зауважити, що першим, хто й до
сі не хоче цього зрозуміти, є сам 
Франц Йозеф Штраус.

Микола ЛОПАТА
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СТАРА НЕВЕСЕЛА АНГ
ЛІЯ. Англійські економісти 
підрахували, що для сплати 
усіх своїх боргів Велико
британії довелося б відда
ти не тільки весь золотий 
запас, а й. всі твори мисте
цтва в музеях і приватних 
колекціях і навіть взагалі 
всі варті уваги речі в країні, 
як наприклад, статую Нель
сона, театр Шекеліра, Тра- 
фальгар-сквер та багато ін
шого. Експерти зробили та
кий висновок: «Якщо ми
сплатимо всі борги, ми ста
немо банкротами. Але ми 
станемо ними й тоді, коли 
не платитимемо нічого».

ОБЕРЕЖНО, ПОРНО
ГРАФІЯ! Протягом трива
лого періоду з датських 
аеродромів час від часу 
стартували спортивні літаки 
й під виглядом туристських 
брали курс на Західну Ні
меччину. Однак ці літаки пе
ревозили не туристів, а якісь

ящики, котрі скидали на па
рашутах над певною місце
вістю у ФРН. Випадково 
поліція довідалася, що в 
таємничих контейнерах діл
ки чорного ринку переправ
ляли порнографічний товар. 
У Люнеберзькому степу бу
ло знайдено ящик з таким 
непристойним вмістом, що 
поліцейський, котрий від
крив його, почервонів. На 
контейнері стояв напис: 
«Обережно, отруйні змії».

ЧЕМПІОНИ СУМО. Сумо 
вважається в Японії одним 
з найтрадиційніших видів 
боротьби. За легендою, по
чаток цьому спорту поклав 
сам бог Сінто. Сумо ціка
ва не тільки змаганнями,

але й... меню борців. Ко
жен з них одержує юшку, 
в яку кладуть кілька курей, 
кілька кілограмів картоплі 
й капусти, заправляють му
кою. Друга страва — це 50 
чашок рису. Отже, не див
но, що вага деяких чемпіо
нів сумо досягає 180 кіло
грамів.

ЛЮБОВ ДО КОТА ТА 
ДО НАУКИ. Американський 
бізнесмен Вільям Грірі, що 
помер кілька років тому, за
повів 400 000 доларів своє
му коту Топсі. Згідно з ду
хівницею, залишеною Грірі, 
сума, яка лишиться після 
смерті Топсі, має перейти в 
розпорядження університету 
імені Джорджа Вашінгтона. 
Отже, в день смерті кота, 
цей університет став власни
ком 376 000 доларів. Газети 
прокоментували цю подію 
так: «Щастя, що Топсі не. 
був слоном. Бо слони і жи
вуть довше, і їдять більше».



ВЕСЕЛА Л Ю Ц К А Н О В А
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НОВЕЛА

Це була просто дивна зустріч. І не тому, 
ніби сталася випадково, випадково ми лише 
здибалися з Ванею, тоді Ваня зателефону
вала Петерові, Петер Антонові, Антон забіг 
до Мишо, й протягом двох днів з'єднався 
той ланцюг, який розірвався був більш як 
п'ятнадцять років тому.

— То що ж, дорогенькі? — Мишо скинув 
кашкета, розгублено пом'яв його в руках і 
обвів поглядом ательє, повите цигарковим 
димом. — Стільки ж років... А ми наче й не 
змінились?

— Господи! — вигукнула з кутка Ваня, на
раз упізнавши у високому, одягненім по- 
військовому чоловікові того пришелепкува- 
того юнака, що колись ходив за нею по п'я
тах. Вона схопилася, широким кроком 
перетнула майстерню й підійшла до Мишо— 
струнка, довгонога й на диво елегантна.— 
Так це ж Мишо!

— Агов, красуне! — Мишо обійняв її, лун
ко цмокнув в обидві щоки, тоді обійшов 
разів кілька навколо неї й завуркотів: — 
Мабуть, таки варто було терпіти побої за
ради тебе. Пам'ятаєш, звідки цей шрам? — 
Він одгорнув з лоба чуприну, й ми всі по
бачили довгий білуватий рубець. Історія 
цього шраму була нам відома.

Ми всі п'ятеро народилися в одному й 
тому самому місті, на одній і тій самій ву
личці з вибоїстою бруківкою, наші хати були 
мов сіамські близнята — страшенно схожі 
одна на одну, якогось однаково невиразно
го кольору, однаково присадкуваті, з одна
ковою цікавістю задивлені на світ підсліпу
ватими віконечками, з однаково довгими

вузенькими двориками. В цих вузьких і дов
гих двориках цвіли черешні, й достигали 
груші, й сяяли на гілках жовті айви, й спі
вали зорі, й отой шалапутний вітер, що об
летів усі, геть усі світи, пустотливо гойдався 
там на кущах білих троянд. Ми й народили
ся в один і той самий час, разом почали 
ходити, гуртом лазили через паркани, тру
сили чужі дерева, ховались по коморах, спі
вали однакових пісень, в один і той самий 
час дізнавались про одні й ті самі речі, а 
вечорами лежали в котромусь дворику й 
допізна перешіптувалися, вп'явшись руками 
в кучму споришу. Десь далеко від нас або 
ж зовсім поряд плавали голоси наших ма
терів, навпомацки шукаючи нас у пітьмі:

— Мишо-о-о!
— Ваню, де ти пропала, донько?
— Ве-се-ло!
— Тоні! Тоні!.. Ну, гляди мені, волоцюго, 

ти ще прийдеш додому, я тобі покажу!
— Петьо! Та обізвися ж, Петьо!
Ми мовчали. Затамувавши подих, до бо

лю стискали одне одному руки, знали, що 
потім нам за це перепаде, кого вилають, 
кого й ляснуть, але хіба то дивина, оченята 
наші виблискували в темряві, а коли на ву
лиці знову западала тиша, наші нескінченні 
розмови тяглися далі. Про що?..

— А ти таки ж одружився?
— Авжеж.
— Значить, усі ті балачки про якусь мо

ральну незалежність...
— Я розлучився.
— Та що тепер переливати з пустого в 

порожнє! Ми й так усі були в неї по вуха...
Хай краще вона розповість нам що-небудь 
про мистецтво...

— Налий мені чарочку. Горлянка пере- «©
сохла. 00



— Якби я знав, що ці огірочки солила 
ти, я міг би й одружитися з тобою. Стра
шенно люблю огірочки.

— А що ти поробляєш? І досі там?
Слова, слова... Ми лишались чужими, ті

п'ятнадцять років мертво лежали між нами, 
не воскресали наші теплі, п'янкі літні ве
чори, які обіцяли нам усе, ціле життя, все 
оце прекрасне кохання, все, геть усе на 
світі!

Слухайте, але ж було справді чудово, па
м'ятаєш наші театри там, у видолинку, в 
дровітні, а оте простирало, що ми його 
чіпляли замість завіси, перепало тобі за 
нього; пригадай-но, як вона вдягала мате
рину нічну сорочку, вона була щасливіша за 
тебе, мати її й пальцем не чіпала,* грала 
завжди роль принцеси, а вродливішою від 
того не стала, хотіла стати актрисою, а хіба 
ж стала, натомість вийшов з ,н е ї інженер, 
ой-ой-ой, а з тебе що вийшло, авіатор, ме
ні аж млосно, а я лікар, лікарем хотів, лі
карем і став, хірург в онкологічному, зви
чайно, я ще не винайшов ніяких ліків і знаю, 
що й не винайду, але щось та роблю ж та
ки, а часом нічого не можу вдіяти, хоч ку
лю в лоб...

А пам'ятаєш її картини, вона малювала їх 
на стінах, на тротуарах, на дверях, на вік
нах, на піску, скрізь, де спинялась, і ми по 
тих малюнках знаходили її. Тї вуглина зача
ровувала нас, мати лаялась, нахвалялася 
голову їй скрутити, але не скручувала, бо 
й сама, проста жінка, розуміла, що то таке, 
чого на кожному кроці не здибаєш, таке 
щось, ніби дар божий... Бідолашна, не до
жила побачити її тепер...

А ти знаєш, я не так давно їздив туди, 
зрубали оте дерево, наше.

Мені світ пішов обертом.
На подвір'ї в нас росло чудове дерево. 

Воно не було схоже на жодне інше. Ми 
висли на ньому, наче химерні плоди над 
червоними хвилями черепиці, низькі хатини 
лишалися внизу, десь там бідкались наші 
матері, завжди заклопотані й буркотливі, 
тоді ми злазили додолу, обшмулявшй собі 
руки, стелили в холодку смугасті рядна, чи
тали книжки, задиралися, співали, обміню
вались окремими сторінками з романів 
Майн-Ріда, перетворювались на червоношкі
рих індіанців, ходили полювати в прерії, 
верещали й молилися чужим богам, та й 
самі ставали тими незнайомими богами й 
мріяли. Всі ми мріяли — кожен про своє, 
і те своє було найважливіше.

— Лягай! — раптом схоплювався Петьо й 
валив Антона на ряднину.

Антон перелякано блимав очима й вере
щав, не знаючи, що це нам спало на думку, 
чи знову зніматимемо з нього скальп, чи 
вигадали щось інше, він був нашим безпо
радним полоненим, піддослідним звірят- 
ком, він нічого не вмів і не тямив, нічого 

09 не хотів робити, й ми тероризували його, а

він завжди розпачливо пручався й щоразу 
був ладен рознюнятись, коли б не соромив
ся нас, дівчат.

— Не ворушись! — наказував Петьо й 
звертався до мене: — Сестро, скальпель! 
Зробимо зараз глибокий розтин.

— Ой! — верещав Тоні.
Ваня малювала його, сидячи на траві. Між 

брів у неї народжувалася тоненька, зовсім 
тонесенька зморщечка, вуста ледь помітно 
тремтіли, але бона стримувалась — адже ж 
її допустили в операційну, а в операційній 
навіть художники мусять поводитися при
стойно.

— Дурненький, ти ж нічого не відчуваєш, 
тобі ж зробили повний наркоз, — тихенько, 
щоб її не прогнали, шепотіла йому Ваня.

А хірург старався.
— Болить! — жалібно вищав Тоні.
Петьо казав стомленим голосом:
— Кінець!
І витирав рясний піт з лоба, бо завжди 

під час операцій страшенно впрівав, стягав 
з рук уявні рукавички — спершу ліву, тоді 
праву, й вони одна за одною падали до
долу.

— Винесіть його!
Ми виносили Антона, тягнучи його за ру

ки, трава під ним лягала й повільно підій
малася, Ваня дивилась йому вслід і малю
вала.

— Невдячний народ, — бурчав Петьо, 
знесилено падаючи на траву. — Ти його ря
туєш, а воно...

— Є в мене один, — сказав Петер, він 
роздивлявся картини на стінах, але явно не 
бачив їх і не думав про них. — Є один, у 
нього рак печінки. Ми зробили розтин, та 
тільки подивилися й знову зашили. Тепер, 
коли я щоранку роблю обхід, він цілує ме
ні руки. Не можу глянути йому в вічі, хоч 
убийте, не можу глянути в вічі. Він щодня 
розповідає мені одне й те саме: як добре 
почуває себе після операції. Я слухаю й не 
можу слова видобути. Й нічим не спро
можний зарадити йому.

— Одного дня, — сказала я йому, покла
ла свою руку на його, й він не сахнувся,— 
ти винайдеш ті ліки, про які мрієш! І змо
жеш дивитись у вічі кожному.

— Хто його знає... — сумно всміхнувся 
Петер, — хто його знає, я вже тепер не 
певний, стільки хвороб і стільки хворих, а 
я стомився, я страшенно стомився. Дні 
спливають один за одним, щодня треба ко
мусь допомагати, щодня робити операції, 
операції, операції...

Він з огидою відштовхнув од себе тарілку 
з кільцями ковбаси й простяг руку до чар
ки, тоді випив, обтер губи м'якою білою 
хусткою й подивився на Ваню. Голова в 
нього була лиса.

Стояло колись високе дерево в нас на 
подвір'ї, кремезне розкішне дерево. І був 
хлопець, який робив у холодку під отим



деревом свої операції, вірячи, що здолає 
смерть. Дерево зрубали.

Ваня завжди малювала в його затінку, 
мовляв, там дуже вигідне освітлення. Й 
рідко лишалася сама. Прибирала найгра- 
ційнішої пози й, певна своєї вроди й того, 
що хтось та дивиться звідкись на неї, брала 
палітру в ліву руку, а правою починала ви
давлювати фарби з тюбиків, фарба лізла на 
палітру тоненькими зеленими, жовтими, си
німи й червоними гадючками, вона лила 
трохи розчинника й бралася за пензель. 
Малювала широкими й сліпучими мазками, 
під рукою в неї розпукувалися квіти, яскрі
ли глечики, повні холодної води, кішечка 
Белка гралася на сонці мов жива, куняли 
поруч наші хати. Ваня малювала весну, й ми 
бачили весну, малювала кохання, й ми теж 
відчували його в своїх жилах, малювала ніч, 
і ми засинали, й знову дивились і, схилив
шись над картиною, зойкали від захвату.

Я, бувало, дивилася на неї з горішнього 
віконечка й наслідувала кожен її рух. На
магалася й сісти, як вона, й підібгати ліву 
ногу під праву, щоб і в мене було красиво, 
і голову нахиляла, як вона, аби волосся моє 
теж розсипалося по плечах, важке й зо
лотаве.

— Господи, — зітхала я. — Чого ті хлоп
ці так у неї закохуються? Чому тільки в неї?

Одного разу Петьо гепнув з дерева, мов 
груша. Просто перед нею. Біля самісіньких 
її ніг. Я з переляку мало не зойкнула, Ваня 
ж — ані звуку, тільки поправила стрічку на 
голові. ї ї  це не здивувало, їй здавалося ціл
ком природним, що Петьо годинами висів 
на дереві й годинами дивився. на неї. їй 
здавалося цілком природним, що він тепер 
сидить коло неї й чекає, коли вона гляне 
на нього. А вона довго не помічала його.

Я не чула, про що вони розмовляли. Про
чинила віконце й вихилилася надвір.

Волосся Вані блищало, аж сліпило мене. 
Петьо болісно ковтав слину й дивився на 
Ваню. Ваня дивилася на полотно.

— Колись я навчуся так малювати, щоб 
люди німіли перед моїми картинами.

— Га?
Тепер Ваня й справді малювала так, що 

всі німіли. Навіть критики.
— Колись я стану великою художницею. 

Відчуваю це, розумієш? Це десь у мені все
редині, я певна.

— Га?
Вона й справді стала чудовим худож

ником.
Петьо дивився на Ваню. Він кохав її. І во

на знала, що Петьо її кохає, але плювала 
на все це. Нащо ті хлопці взагалі родяться 
на світ божий? Вона кілька разів пересіда
ла, аби він міг побачити її прекрасний про
філь і не менш прекрасний фас. Щоб йому 
аж млосно зробилося.

Я кинула з горища порожню бляшанку, 
але не поцілила їх...

— Це ти понамальовувала все це?
— Я.
— Не марнувала часу.
— Працювала ж...
— А ти щаслива?
Ваня примружилася, глянула на нього й 

усміхнулась. Вона стала ще вродливішою.
І знала про це.

— Зараз ти ще красивіша, — сказав 
Петер.

Вона відповіла:
— А що таке щастя?
Було в нас у дворі таке чудове дерево.

В затінку його Петьо розповідав мені про 
Ваню. Розповідав годинами. Я слухала його, 
бо мені було з ним приємно. Питав у мене 
ради, а що я могла порадити? Передавав 
їй записочки. Сховавшись у садку, я завчала 
їх напам'ять. Замість «Ваня», читала... «Ве
села». Тоді носила їй. Ваня сміялася й крізь 
пальці в неї падали дрібненькі клаптики па
перу. А я скубла спориш.

А потім ми виросли.
— Як подумаєш, скільки років минуло! — 

засміялася Ваня. Вона не боялась тих років, 
як оце я, роки працювали на неї. — Що 
діється в білому світі? — звернулася вона 
до Мишо.

Мишо за ці роки дуже змінився. Військо
ва форма личила йому. Він змужнів. У ви
разі тонкого обличчя було щось таке, що 
примушувало дивитися на нього. Й Ваня ди
вилася, дуже довго дивилась.

— Я намалюю тебе.
Колись вона малювала, а Мишо лежав 

коло неї й писав свої оповідання. Нам його 
оповідання подобались, і ми слухали їх. Він 
завжди читав єдино для Вані. Коли кінчав, 
підводив на неї очі й чекав її присуду.

— Та, слова й слова, — недбало кидала 
Ваня, втішаючись владою над ним. — Треба 
якось отак-о... Раз-два і край, щоб ухопило 
тебе за душу. Дай-но я прочитаю трохи...—
В її вустах писання ті звучали жахливо. — 
Бачиш? Тут треба б ритму. В кожному ре
ченні мусить бути ритм.

— Що діється в білому світі? — ліниво 
повторила вона своє запитання й випро
сталась на канапі. На тлі червоного оксами
ту її ноги здавалися ще довшими й блис
кучішими.

Я й тепер заздрила їй, хоча давно вже 
усвідомила, що ніколи не зможу стати схо
жою на неї.

— На світі є все, — відповів Мишо. — Є 
великі відстані й великі швидкості, є такі 
швидкісні літаки, що раптом починаєш ро
зуміти: світ не такий-то й великий, і від
стані теж не такі великі, й люди скрізь є 
людьми, скрізь є кохання, й мука, і все 
інше. А взагалі, що тебе цікавить?

— Оповідання й досі пишеш? ф
Він кивнув: QQ



— Пишу.
— Отже, Екзюпері, га?
Ваня ледь усміхнулась, повільно примру

жила очі й повільно проказала:
— Саме тоді з'явився лис... — Вона не 

договорила, глянула на Мишо, він не дивив
ся на неї, раптом вона звісила ноги, підве
лася, підійшла до нього, він і тепер не ди
вився на неї, вона сіла у нього в^ногах, об
хопила їх своїми прекрасними: руками й 
притулилася щокою до його колін. І ска
зала тихо, але всі ми почули:

— Дуже прошу... приборкай мене!
Ми всі поклякли, втупившись у них очима.
Чарка в руках у Петера затремтіла й спа

лахнула проти світла червоним вогнем від
критого серця. Він був дуже блідий. Тоні 
встав і заходився міряти кроками майстер
ню — з кутка в куток. Пройшов повз них 
раз, глянув, тоді пройшов удруге, зовсім 
близько. Я дивилася на його черевики, гарні 
нові черевики на товстому каучуку. Імпортні, 
чи ще якісь там. Дивилася на штани з гар
ної тонкої тканини. Теж імпортні, чи біс їх 
знає які. Дивилася на піджак, на краватку, 
яскраву й барвисту. Тоні, який був ні на що 
не здатний. Тоні, який не вмів мріяти. Тоні, 
який сьогодні приїхав сюди на «мерседесі». 
На синьому «мерседесі», що покірно чекав 
на нього біля тротуару.

— І чого тебе понесло в художники! — 
сердито буркнув він. — Подумати тільки, 
яку актрису втратив світ!

Хтось тихо зітхнув.
Мишо нахилився, обережно взяв Ваню за 

руки й підвів, вона подивилася на нього, її

очі багато чого сказали йому, всміхнулася й 
рушила до дивану, ритмічно погойдуючись 
усім тілом, і кожен м'яз її співав, співав 
молодо і впевнено, неначе нічого й не ста
лося.

Петьо допив своє вино й знову витер губи 
м'якою білою хусткою. Він дивився на Ваню.

— Моя дружина народила дитину й стала 
гладка. Страшенно гладка, а я ж брав її то
неньку, мов тростина. Ти ,заміжня?

— Так, — збрехала я.
— А бач, по тобі не видно.
Мишо пішов до дверей. Ніхто не спинив 

його, тільки знову зробилося тихо, дуже 
тихо, й Ваня похопилася за ним.

— Не можу, — голосно проказав він. — 
За годину відлітаю. Але через три дні по
вернусь. І ми знову зустрінемося, правда 
ж? Усі, правда ж?

— Так, — сказала я.
Інші мовчали.
— Читав у газеті про твою дисертацію, — 

сказав Мишо, минаючи мене. — Росте
мо, га?

— Просто працюємо й годі, — знизала я 
плечима.

Коло дверей він зупинивсь, усміхнувся до 
всіх, немовби їхав назавжди, наче назавжди 
прощався з нами, з цим ательє, що міни
лося барвами й світлом, з господинею, яка 
стояла поряд і чекала чогось.

— А знаєте, ми, здається, й досі ті самі, 
що й були, га?

З болгарської переклав 
Іван БІЛИ К
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Художній переклад та його тео
рія живуть нині особливо інтен
сивним життям. І  далеко не завж
ди ми встигавмо усвідомити до 
кінця те, що начебто вже цілком 
узвичаїлося. Принципи, яких ні
хто вже, здається, не заперечує 
теоретично, просто-таки вража
ють, коли постають перед нами 
втілені на практиці, в конкретно
му перекладацькому доробку.

Мабуть, так ми ставимося те
пер і до перекладів з Роберта 
Бернса.

В уяві мільйонів російських чи
тачів ім’я С. Маршака-переклада- 
ча передусім асоціюється з імена
ми Шекспіра і Бернса, так блис
куче переклав поет сонети велико
го англійця і пісні великого 
шотландця. Можна сказати ще 
категоричніше: для сучасного чи
тача в Росії не існує ніякого ін
шого Бернса, крім Маршакового. 
Він, читач, радніше не повірить 
підрядникові Бернсових віршів, 
аніж цим улюбленим перекладам.

Та й чи тільки читач?
«У цих перекладах радянський 

поет не просто відбив текст перво- 
твору, а пережив його. В них чути 
живий голос Роберта Бернса...»—  
писав М. Морозов. «Його Берне... 
здається нам єдино можливим ро
сійською мовою», —  каже 0. Твар- 
довський. Справді, після Маршака 
іншого, відмінного від його стильо
вого прочитання Бернса не було.

Суто умоглядно ми допускали 
можливість такого прочитання. 
Адже ідея багаторазового «перепе- 
рекладу» чи рівноправності кіль
кох майстерних варіантів не нова. 
Так, ми згоджувалися з цим —  
у теорії! Насправді ж зроблене 
колись поетичне відкриття збері
гало свою владу над нами, свій не
видимий, але незаперечний авто
ритет* * •

Тим часом літературне життя не 
стояло на місці. Зростав досвід 
перекладів з Бернса в інших 
республіках. Поглиблювалося ви
вчення творчої спадщини Мар
шака. І  ось надійшов момент, коли 
стало ясно: не тільки в теорії, а й 
на практиці можливе, більше того,
—  вже існує це відмінне від Мар
шакового стилістичне прочитання.

Так, скажімо, читачі на Украї
ні мають власного —  блискучого, 
своєрідного —  Бернса в перекла
дах Миколи Лукаша і Василя Ми
сика *.

Два питання неминуче поста
нуть у кожного читача. Чим пояс
нити, що перекладачі однієї, ра
дянської школи одночасно (в ши
рокому історичному розумінні) да
ють такі різні стильові трактуван
ня? І  ще: хто ж вірний Бернсові
—  Маршак чи Лукаш?

Та чи не перебільшуємо ми? Чи 
справді різниця така велика? Що 
ж, переконаймося. От хоча б на 
прикладі вірша, який однаково 
припав до вподоби і російським 
прихильникам Маршака, і україн
ським шанувальникам Лукаша.

В горах мое сердце... Доныне
я там.

По следу оленя лечу по скалам. 
Гоню я оленя, пугаю козу —
В горах мое сердце, а сам я

внизу...

Моє серце в верховині і душа моя, 
Моя дума в верховині соколом буя, 
Моя мрія в гори лине наздогін 

вітрам,
Моє серце в верховині, де б не 

був я сам...

Феноменальний факт: у двох 
перекладах з одного першотвору 
налічується не більш як шість- 1

1 М. Лукаш переклав переважно пі
сенно-ліричні твори Бернса; В. Мисик 
сатиричні і сюжетно-розповідні. Гут мо
ва піде тільки про Лукаша, бо саме 
його стильове трактування принципово 
відрізняється від Маршакового.

сім однакових слів: «моє серце», 
«гори», «прощавайте», «слава», 
«сніги», «луги», «гаї» —  оце і 
все. Зате розбіжності починаються 
з першої, ключової фрази:

Му heart’s in the Highlands...

В горах мое сердце...

Моє серце в верховині...

У  російській- мові, власне, не
має прямого відповідника до сло
ва H ig h la n d s . Адже це не просто 
гори (m o u n ta in s ) . H ig h la n d s  
—  спеціальна назва гір саме 
шотландських, а ще точніше —  
гір на півночі та північному захо
ді Шотландії. Але й тут треба 
додати: H ig h la n d s  для шотланд
ця не самі тільки верхи, а цілий 
світ, зі своєю природою і кліма
том, історією, звичаями і одягом 
мешканців. Цілий світ розуміє і 
українець під «верховиною». Це 
теж не тільки і не стільки геогра
фія, скільки лісоруби й плотарі, 
потемнілий гонт на унікальних па
м’ятках дерев’яної архітектури, 
славні в усьому світі різьблені ви
роби з інкрустацією, гортанні 
трембіти і сумовите бренькання 
дримб... Верховина —  неповтор
ний клімат, природний і психоло
гічний.

За російським «в горах» такої 
низки асоціацій немає. Самі «го
ры» для російської пісні— прикме
та не близького, а далекого, край 
знайомого обрію, за яким почи
наються «страны незнаемы», «чу
жая сторонушка». А «в горах» 
словосполучення і поготів не 
фольклорне.

Але з «верховиною» справа теж 
не проста. Саме через те, що 
«верховина» —  не абстрактні го
ри, а цілий комплекс понять, який 
обіймає і природу і життєвий ук
лад, —  слово це яскраво націо- О 
пальне. Власне, «верховину» так ^



само не перекладеш одним словом, 
як і H ig h la n d s  (до речі, зви
чайно ї ї  і не перекладають). Взяв
ши «верховину», щоб віддати 
H ig h la n d s , Лукаш досяг подвій
ного ефекту. З одного боку, вик
ликав у душі українського читача 
дорогі, поетичні асоціації. Швидко 
наблизив Бернса до своїх спів
вітчизників. А з другого боку, 
розмив якоюсь мірою грань між 
народною українською і народ
ною шотландською поезією.

Слово-камертон зумовило зву
чання обох перекладів.

До тексту Вернсового оригіналу 
Лукаш підходить не «вільніше», 
не «буквальніше» від Маршака, а 
просто зовсім інакше. Для Марша
ка багато важить, наприклад, точ
ність деталі:
Гоню я оленя, пугаю козу...

Лукаш вільно заміняв «оленя» і 
«козу» (суто шотландські прикме
ти) фольклорним:

Моя дума в верховині соколом
буя...

«Сокіл» невіддільний од сло
в’янського фольклору. В такому, 
переносному значенні ні англій
ська, ні шотландська народна 
творчість «сокола» не знає. Тим 
паче не знає вона «буйного» —  
слова-образу, що сягає в глибину 
віків, у Київську Русь, зафіксова
ного ще в «буй-турі» Всеволоді із 
«Слова о полку Ігоревім». Немає 
в Лукаша ніякого реального полю
вання в шотландських горах (у  
Бернса воно є: A  c h a s in g  the  
w ild  d eer an d  fo llo w in g  the  
roe ...). Тільки «дума» летить у 
верховину, тільки «мрія в гори 
лине». Зате «дума» луною озива
ється перекладачеві з безлічі укра
їнських пісень. Такої «думи» (і 
«мрії») у шотландському фольк
лорі немає.

Інакше бачить Лукаш і пей
заж.

Прощавайте, сині гори, білії сніги, 
Прощавайте, темні звори й світлії

луги!
Прощавайте, пущі дикі й тіняві

гаї,
Прощавайте, буйні ріки й бистрі 

ручаї!

У  Маршака:

Прощайте, вершины под кровлей 
снегов,

Прощайте, долины и скаты лугов, 
Прощайте, поникшие в бездну

леса,
Прощайте, потоков лесных голоса.

Складові частини: гори, сніги, 
ліси, луги, ріки— лишилися. Про
те в Лукаша вони вже не ті конк
ретизовані (хоч пропущені крізь 
класично-літературну призму) ма
люнки, які створює Маршак. Згід
но з законами пісенного жанру, го
ловну роль перебирає на себе мо
гутня музично-емоційна стихія, 
хвиля мелодійності, що несе за 
собою і немовби «обкочує», зглад
жує подробиці. Через це в Лукаша 
окремі частини намальованої кар
тини дані нам у гранично узагаль
неному вигляді, як символи «лю
бого рідного краю», а не шкіци з 
натури.

Звернімо увагу й на Лукашеві 
епітети: «сині гори», «б іл ії сні
ги», «тіняві гаї», «буйні ріки», 
«бистрі ручаї» і т. д. Це —  або 
постійні народно-пісенні означен
ня, або, принаймні, дуже звичні 
епітети. А в Бернса? В нього теж 
є епітети такого типу: «h ig h  
m o u n ta in s»  —  «високі гори», 
« g reen  v a lle y s »  —  «зелені до
лини». Але поряд стоять інші, які 
нагадують про те, що перед нами 
не просто шотландська пісня, а 
неповторна Бернсова поезія: 
« L o u d  p o u rin g  floods»  —  го
мінливо-текучі струмки» і, зви
чайно, « w ild  h a n g in g  w oo d s»  
—  «дико-звислі ліси».

Зате цілком відповідає перво- 
творові Лукашів синтаксис: ясний, 
стрункий, з суцільною в’яззю пов
торів, до того ж підсилених улюб
леним прийомом Лукаша-перекла- 
дача —  внутрішніми римами:

Будь здорова, верховино, любий 
рідний край,

Честі й слави батьківщино,
вольності розмай!

В обох перекладах по-різному 
розв’язано проблему національно
го забарвлення Бернсових віршів. 
Для перекладача можливі два 
шляхи: вирушити в країну іншо
мовного поета, як казав Гете, або 
привести його до себе. Поділ цей 
умовний, проте, коли прийняти 
його, то Маршак обрав перший 
шлях, а Лукаш —  другий. Для 
Маршака особливо цінні подробиці, 
що відбивають побут, природу, 
одяг саме Шотландії. Він напевно 
пристав би до думки М. Горького: 
«Я не накидаю художній літерату
рі завдань «краєзнавства», етно
графії, але все-таки... вона є істо
рія побуту, настроїв епохи...» Не 
раз підкреслювалося, що Маршак, 
інтерпретуючи Бернса, створив

стильову атмосферу «досить дале
ку від російського фольклору»1.

Цілком слушно. Зате цього аж 
ніяк не скажеш про Лукашеві пе
реклади і фольклор український.

«Моє серце в верховині» —  
чистої .води фольклор. «В горах 
мое сердце» —  твір писемно-літе
ратурний. Якщо той і другий ва
ріанти покласти на музику (як 
покладено ксам оригінал), у пер
шому разі вийде пісня, у другому 
—  романс. Народно-пісенне «Моє 
серце в верховині» важче стилі
стично підвести під певну епоху. 
І  це річ природна: • адже стиль 
фольклору куди більш сталий у  
своїх головних рисах. Навпаки, 
«В горах мое сердце» чіткіше орі
єнтоване -хронологічно.

За українським перекладом від
чувається не тільки пісенна тра
диція, а й певні історичні проек
ції. Шотландські емігранти, що роз- 
бредалися по світу, шукаючи за
робітку, «забирали з собою любов 
до свого поета. Захоплених шану
вальників Бернса ще в минулому 
столітті можна було знайти серед 
пастухів Австралії, серед рудоко
пів Каліфорнії та Колумбії» 1 2.

Разом з емігрантами пересяга- 
ло кордони «М у H e a r t ’s  in  the  
H ig h la n d s » , стаючи плачем за 
батьківщиною, ліричним «шот
ландським гімном». Так само, ря
туючись від злиднів, покидали 
Верховину в дев’ятнадцятому —  
на початку двадцятого століття 
українські переселенці, що шука
ли роботи за океаном. Так само 
брали з собою пригорщ рідної зем
лі і Шевченкового «Кобзаря». Чи 
не тому в Лукаша:

Хоч іду я на чужину, повернуся
знов,

Моє серце в верховині і моя
любов.

Отже, Бернсів поетично місткий 
первотвір став своєрідним роздо
ріжжям. Він увібрав багатющий 
пісенний фольклор Шотландії —  
й індивідуальне поетове бачення 
світу. Мелодійну стихію —  і зір
ку живописність. Загальнонаціо
нальне почуття —  й інтимно-осо
бисту інтонацію.

Від цього роздоріжжя перекла
дачі пішли своїми шляхами. Кож
ному допомагало в шуканні спіль-

1 Е. Этккнд. «Поэзия и перевод». 
М.—Л., «Советский писатель», 1963, 
стор. 238.

2 М. Морозов. Роберт Бернс. У кн.: 
«Роберт Бернс в переводах Маршака», 
fM. ГИХЛ, 1950, стор. 3.



не для обох: розуміння демокра
тизму і волелюбності Бернса, по
важне ставлення до його письмен
ницької майстерності. Кожний, ра
зом з тим, спирався на щось своє: 
власну творчу індивідуальність, ті 
чи інші традиції рідної літератури.

Чи не означає це різночитання, 
що одне з трактувань —  хибне? 
Чи не перекручено погляди Бернса 
в одній з перекладацьких інтер
претацій? Уважно прочитавши 
політичну лірику шотландського 
поета російською та українською 
мовами, ми переконаємося, що 
ідейне трактування тут і там од
накове. Головної мети обидва пе
рекладачі досягли —  вони збе
регли сплав національних і соці
альних мотивів у Бернсових вір
шах.

Найцікавіше при зіставленні 
Маршака й Лукаша —  не ловити 
когось із них «за руку», женучися 
за ними з Бернсовим текстом. І  
навіть не перелічувати підряд пе
рекладацькі особливості, щоб цим 
і обмежитися. Зараз найважливі
ше —  спробувати зрозуміти зако
номірності кожної інтерпретації, 
внутрішню логіку в роботі двох 
майстрів.

Вірш « S c o ts , w h a  hae»  сам 
поет назвав «шотландською одою». 
Часто іменували його «шотланд
ською Марсельєзою». Він написа
ний у період демократичного під
несення, коли до далекої Шотлан
дії долинув свіжий подих Фран
цузької революції. Уряд відповів 
на спалахи «революційної зарази» 
репресіями, судовими процесами. 
В цей час Берне і створює свій 
вірш-виклик.

•Що дає нам право вважати ідей
не трактування двох перекладів 
єдиним? Висока текстуальна точ
ність? Не тільки. Єдина інтонація 
—  вимоглива, палка, що виявляє 
авторський задум. Перекладачі 
правильно прочитали його: крізь 
епізод сивої давнини просвічує 
злободенна відозва. Звідси прокла
маційна чіткість формулювань, па
ралелізм у конструкції рядків (він 
посилює емоційність); звідси ж і 
велика кількість дієслів у наказо
вій формі:
Тож не жарт, шотландський гарт, 
Докажіть, чого він варт...
Важмо сміливо життям...
...у бій лети!
...Пусть уйдут из строя.

(про боягузів. — М. Н.).
Пусть останется в строю,
Кто за родину свою 
Хочет жить и пасть в бою...

Водночас впадають в око сти
льові розбіжності. В цілому вони 
нам уже знайомі. Маршак своїм 
стилем стверджує жанрову харак
теристику «шотландської оди». 
На одичний лад настроює вже фор
ма звертання до шотландців: «Вы, 
кого водили в бой Брюс, Уоллес 
за собой...» Відповідно до оригі
налу Маршак щедро використовує 
урочисті перифрази («рабом в 
могилу лечь»), високі речення 
(«смести угнетателей с пути»), 
інверсований порядок слів. Лукаш 
усе це перетворює в напрямі біль
шої енергійності, більшої прямоти 
висловів. Замість «рабом в могилу 
лечь» —  «рабськи вмерти». За
мість «в  сраженье обрести смерть 
или свободу» —  «перемогу чи за
гин у бою знайти». Замість «смес
ти угнетателей с пути » —  «бить 
загарбника на скін». Високу Берн- 
сову лексику (тут і взагалі в усій 
його політичній ліриці) україн
ський перекладач дає нам відчути 
не так за допомогою високого ж 
словника, як через відсутність 
словника зниженого, побутового.

У  Лукаша панує дієслово. Воно 
не просто частіше вжите, ніж у 
Маршака. Лукашеве дієслово фор
мою майже всюди активніше. Мар
шак приглушує енергію своїх діє
слів самою конструкцією фрази: 
«Вы врага ценой любой отразить 
готовы», «Лучше кровь из наших 
вен отдадим народу». Навпаки, 
український перекладач підкрес
лює дійовість.

Хто злякався ворогів,
Хто від жаху затремтів,
Рабськи вмерти захотів —

Може утекти.

За останнім рядком ясно бачиш 
владний жест: «Може утекти».
Тех, кто может бросить меч 
И рабом в могилу лечь,
Лучше вовремя отсечь.

Пусть уйдут из строя.

Маршак раціональніший. Уза
гальненість адресата мимоволі 
зраджує себе через синтаксис. 
«Тех, кто...» означає —  всіх боя
гузів, боягузів взагалі. «Лучше от
сечь» (та ще й «вовремя») —  це 
тверезо обміркований висновок. 
Типовим є для російського майст
ра і складний ораторський період. 
У  Бернса тут уривчасті, гострі, 
вимогливі запитання: « W ha w il l  
be a t ra ito r  k n a v e ?  W h a  ca n  
f i l l  a c o w a rd ’s g ra v e ?  W h a  
sa e  b a se  a s  be a s la v e ? — L e t  
h im  tu rn , an d  flee!»

Прикладів із Бернсової політич
ної лірики можна навести безліч. 
Та, мабуть, потреби в цьому не
має. Вже визначилися сталі зако
номірності. Лукаш тяжіє до від
вертого, палкого висловлення по
чуттів; Маршак делікатніший, за
думливий, часом менш емоційний. 
Лукаш пропускає службові «спо
лучні ланки», його стиль —  син
таксичний паралелізм; Маршак 
логічно послідовний, любить роз
гортати складні речення. Лукаше- 
ва лексика вкладається у пісенно- 
фольклорні, нейтральні та розмов
ні стилістичні рамки; Маршак ча
стіше вдається до високого стилю.

Форма? Безперечно, форма, але 
в ній і різні відтінки змісту.

Недарма Лукаш дав розглянуто
му вище віршеві іншу жанрову 
характеристику —  «заклик». Не 
випадкове і звертання «Гей, шот
ландці!» чи поклик «До броні, 
брати!» Коліївщина, гайдамаць
кий рух, незліченні селянські 
повстання на Україні —  ось істо
ричний камертон перекладача. 
Відозва до «хлопів», до простих 
селян проводиря національно-ви
звольного походу —  ось внутріш
ня стильова настроєність україн
ського варіанту. Саме вона і ви
значає логіку такого, а не іншого 
перекладацького розв’язання, під
порядковує собі всі художні еле
менти. У  первотворі: « S e e  a p p 
ro a ch  p ro u d  E d w a r d ’s  p o w er  
—  c h a in s  an d  s la v e r ie !»  В ук
раїнському перекладі:

Наближається Едвард,
З ним ідуть кати.

Звідки «кати»? Власна вигад
ка перекладача?.. Але на думку 
спадають історичні документи про 
розправи з повсталими селянами 
на Україні. Чи «списував» пере
кладач слово «кати» з цих доку
ментів? Цілком очевидно, що ні. 
І  все-таки вони підказали не бук
ву —  дух такої інтерпретації.

А в Маршака? Невже досить 
обмежитися твердженням, що ви
сока лексика в нього —  книжна? 
Це тільки зовнішнє, «формальне» 
пояснення (для тієї ж, скажімо, 
політичної лірики). За стильовими 
категоріями і тут стоїть щось 
більше: свій арсенал асоціацій.

«Отечество», «народ», «честь», 
«доблесть», «пасть в бою», «ге
рой», «отдать кровь», «слава», 
«свобода»... Словник російської 
політичної лірики. В російській 
революційній поезії ці слова дав-



но набрали високого і трагічного 
громадського змісту. Вони немов
би перестали бути просто словами, 
ставши учасниками історії. В них 
відбилася особлива, позалітера- 
турна реальність: Владимирка і 
Петропавлівська фортеця, підпіль
ні гуртки і сходки, увесь шлях 
передової думки в Р о сії1 * з.

Тепер вернімося до початку 
розмови: до того, як іноді ми «не 
впізнаємо» теоретичних принци
пів, що їх  самі схвалили, як ди
вуємось, обурюємося, сперечаємо
ся, коли вони постають перед на
ми у плоті реальних перекладів.

Так, перекладач має справу зі 
створеним до нього поетичним сві
том. Перед очима в перекладача 
—  не ta b u la  r a s a , а оригінал. 
Але ж і в голові в нього не ваку
ум, а власне бачення світу; і за 
плечима в нього —  не пустка, а 
скарбниця вітчизняної літератури. 
Нехтувати їх не можна —  з твор
чого погляду це було б рівнознач
не самогубству. Що зробив би Ми
кола Лукаш без щедрої криниці 
фольклору, звідки він як пере
кладач черпає обома руками? Що 
створив би Самуїл Маршак без 
цієї строгої, вишуканої і піднесе
ної «класичності», на яку настроє
ні всі його речі?

Знайомий, твердо усталений 
принцип? Звичайно —  в теорії! 
А на практиці... Мигтить спокус
лива думка: от коли б (як мріяла 
гоголівська Агафія Тихонівна) 
розмовну енергію Лукаша та при
ставити до піднесеної публіцисти
ки Маршака, а до конкретності 
шотландських реалій додати 
фольклорний колорит та ще й... 
Одно слово, здійснити синтез. І 
ось що дивно: ідея синтезувати, 
наприклад, Пушкіна з Лєрмонто
вим, Маяковського з бсеніним, 
або Тичину з Рильським нікому не 
прийде в голову. А як же тут? Та 
тут же переклад...

Покладімо поряд перший-ліп- 
ший Бернсів вірш та переклади —  
і ми побачимо, як перекладачі, 
обидва сумлінні й уважні, прочи
тують оригінал зовсім неоднаково.

1 Цікаво порівняти Бернсову полі
тичну лірику в перекладах Маршака
з відомим перекладом із Байрона, що 
його зробив петрашевець О. Плещеев: 
«Пока свободен твой народ, он поза
быть тебя не в силах. Ты пал! Но 
кровь твоя течет не по земле, а в на
ших жилах; отвагу мощную вдохнуть 
твой подвиг должен в нашу грудь». 
Стиль на диве схожий: не тільки об
разністю, інтонацією, а й ключовими 
словами, кожне з яких оточене анало
гічними асоціаціями. Плещеев теж ба- 
іив Байрона «крізь» російську револю
ційну поезію

Дивиться на рядки (начебто аб
солютно однозначні) Маршак:

Green grow the rashes, О;
Green grow the rashes, O;
The sweetest hours that I e’er

spend.
Are spent among the lasses, O.

І  в перекладі виникають вираз
ні прикмети цілком певного, зри
мого річкового пейзажу. І  по-епі- 
курейському «самокритично» (у 
дусі Беранже) звучить признання 
про «девчонок»:

Растет камыш среди реки,
Он зелен, прям и тонок.
Я в жизни лучшие деньки 
Провел среди девчонок.

Дивиться на оригінал Лукаш, а 
в пам’яті —  жартівливі народні 
пісні. І  «комиш» обертається пі
сенним паралелізмом. І  ритм на
буває (замість стабільної деклама
ційної дикції) співучої гнучко
сті. І  замість ледь насмішкуватого 
«девчонок» з’являється неприхо
вана, хоч і лукава ніжність до 
«дівчат»:

Вітрець комиш колише —
Шуми, шуми, комише!
Немає в світі над дівчат,
Гей, над дівчат миліше!

Нам здавалося, що не можна 
відтворити комічну епопею сіль
ського сватання соковитіше і ко
лоритніше, ніж це зробив Маршак 
у «Сватовстве Дункана Грея»:

Затылок взмок у жениха,
Ха-ха! Вот сватовство!

А Мегги будто бы глуха —
Не слышит ничего.

Он заводил с ней разговор.
Глаза и нос ладонью тер.
Топиться бегал через двор.

Вот это сватовство!

Однак, прочитавши вірш «При
їхав жених» на ту саму тему в 
перекладацькому виконанні Лука
ша, ми упевнилися, що це не так:

До нас із містечка приїхав жених.
I прямо до нашого двору...

А я йому: «Дзуськи! Немає дурних! 
Нащо мені заміж так скоро, 

так скоро. 
Нащо мені заміж так скоро?» 

Не може він жити без мене, і край, 
Умер би, щоб я покохала...

А я йому: «Вмер би? Про мене, 
вмирай!»

Прости мені, боже, збрехала, 
збрехала.

Прости мені, боже, збрехала.

Отже, такий стильовий тон мо
же бути куди невимушеніший, 
бурлескніший. Зробити це відкрит
тя допоміг нам Лукаш.

Варіанти розкривають внутріш
ні резерви Бернсового стилю, не 
повністю вичерпані тим чи іншим 
перекладачем. Як «дуга обходу» 
дає змогу краще розгледіти скульп
туру, так зіставлення цих двох 
перекладів допомагає краще поба
чити стильові можливості, закла
дені в оригіналі.

Красуню-селянку відбив у ї ї  
коханого-медь^ика багатий супер
ник. Багатій здобуває серце легко
важної Меггі подарунками:

A fine racing-horse wi’a clear,
chained bridle,

A whip by her side, and a bonie 
side saddle!

Маршак малює епізод у реаліс
тичних розповідних тонах, особли
во дбаючи про ретельно виписані 
деталі:
Один обещал ей любовь и заботу, 
Другой посулил посерьезнее

что-то:
Гнедую лошадку с коротким

хвостом,
С уздечкой в колечках, седлом 

и хлыстом.

Береться за переклад Лукаш —  
і все міняється. Ні побутової сіль
ської сценки, ні «гнедой лошад
ки» з ї ї  цілком прозаїчним «ко
ротким хвостом». Починається 
казково-фольклорне змагання же
нихів. Подарунки багатія —  «по
ганця, рудого плюгавця» —  наби
рають фантастичного вигляду:

Давав тобі мельник своє щире 
серце,

А дука-суперник — із грішми 
відерце,

Коня вороного, ще й збрую
до нього:

Із злота вудильця, із срібла
сідельце.

Цей «кінь вороний», в якого 
«із злота вудильця, із срібла сі
дельце», відразу викликає в па
м’яті народні орнаментальні роз
писи. Адже саме в них митець 
«користується народною симво
лікою кольору», а реальні «поста
ті людей, коней, птахи, дерева 
трактовані так, як це здавна 
звикли робити народні майстри —  
вони... підпорядковані декоратив
ному задуму твору» 1.

Отож не вдасться «впровади
ти» в образний світ Лукашевого 
Бернса конкретні, життєві, «в 
натуральну величину» Маршакові 
деталі. Бо кожен перекладач ство
рив викінчену, цільну стильову

, 1 Леся Данченко. «Усіма барвами». 
«Мистецтво». 1968, № І. стор. 20.



атмосферу. А цільність стилю (до
рогоцінна властивість справжніх 
майстрів перекладу) не потерпить 
ніякого механічного змішування.

Звідси і свої небезпеки, що чи
гають на обох митців. Про небез
пеку «олітературення», надмірного 
стильового пом’якшення в Марша
ка говорилося у дискусіях уже до
сить докладно. Здавалося б, фоль
клорно-пісенний стиль Лукаша 
(принаймні при відтворенні Берн
са) таїть у собі менше ускладнень. 
Ба ні.

Ми бачимо, як такий стиль об
межує певного мірою детальність 
зображення. Взагалі —  усякий 
прояв індивідуального, виразно 
особистого, миттєвого. Це ще не 
все. Що ближче підходив перекла
дач до народно-пісенної поетики, 
що «фольклорніший» він був —  
то більше стиралися шотландські 
реалії, то частіше їх доводилося 
випускати чи заміняти. Це річ 
цілком зрозуміла. Фольклор особ
ливо щільно пов’язаний з націо
нальною специфікою. «Верхови
нець» і «подолянка» у Лукаша, 
безперечно, краще доносять фоль
клорний колорит Бернсових 
H ig h la n d  la d d ie  і L o w la n d  
la s s ie ,  ніж у Маршака «горский 
парень» і тим паче «дочь полей, 
дитя долины». Але... вони ж 
особливо активно проектують чи
тацьку уяву на Гуцульщину, а не 
на Шотландію. B a n n o c k s  о ’Ь е аг  
m e a l перетворюються в
Ой, смашні, смашні 
Пироги яшні...

Ще б пак! Адже в народній пісні 
не заспіваєш: «Ячні прісні коржі, 
ячні прісні коржі...» —  хоча 
шотландська страва —  саме пріс
ні коржі, а не «пироги».

Часом підміна реалій явна й 
одразу впадає в око:

У кресані голубій
Бравий хлопець-верховинець...

Гарно —  і неможливо. Кресаня 
—  головний убір українського 
верховинця. Бернсів горянин тут 
ні до чого.

Але найчастіше Лукаш, досвід
чений і стилістично чуйний май
стер, на пряме «костюмування» 
не йде (пор. вище «пироги яш
ні»). Тим важче читачеві розпіз
нати перекладацьке перетворення.

Цю особливість Лукаша-пере- 
кладача помічали багато людей, 
від авторів критичних статей до 
пародистів. Не зверталося уваги

на інше: що розмивання іншона- 
ціональних реалій (ідеться навіть 
не про прямі натяжки) —  законо
мірний зворотний бік послідовної 
«фольклоризації».

Отже, не варто гадати ніби ви
бір фольклорного, народно-пісенно
го стильового арсеналу для від
творення Бернсової поезії не на
кладає на перекладача обмежень, 
не наражає його на певні пробле
ми й труднощі.

Лишається спокуса ще одного, 
останнього запитання: то в кого 
ж переклад «правильніший» —  у 
Маршака чи в Лукаша?

Це питання завжди постає, ко
ли майстерність обох інтерпрета
торів не дає одному перекладному 
варіантові збліднути проти дру
гого. Отоді-то й питають (як тем
пераментно вигукнув один з най- 
досвідченіших радянських пере
кладачів В. Левік): «Невже це
той самий вірш? І  невже обидва 
ці переклади відповідають оригіна
лові? А що було б, якби цей вірш 
переклали ще десять видатних по
етів? Ми мали б ще десять не схо
жих між собою відповідностей?» 
Левік на це питання дає негатив
ну відповідь. А хто думає інакше, 
той, мовляв, просто підпав «під 
чар двох різних, але майже одна
ково сильних талантів» L

Правда ж, заперечити важко? 
Проте В. Левіку все-таки запере
чує... В. Левік. На тому самому 
симпозіумі, в тому самому виступі. 
Ось що він каже: «Ми звикли і, 
певна річ, це по заслузі, захоплю
ватися перекладами Маршака. Але 
погляньмо ж нарешті, шо він со
бі дозволяє, хоча б у тому ж 
Бернсі. Він змінює і строфіку, і 
метр, випускає навіть ті образи, 
які звичайно називають стрижньо- 
вими. Іншими словами, він праг
не... відступивши від оригіналу в 
тому, що йому, Маршакові, зда
ється другорядним, якомога яскра
віше висловити те, що він вважає 
за головне». Висновок з усього 
сказаного такий: «Нехай поряд з 
удачами в нього часом трапляють
ся невдачі, але це метод справж
нього м и тця ...»2 (підкреслення 
моє. —  М. Н.).

Що ж, ось і пояснення «не схо
жих між собою відповідностей».

Втім, треба додати: не тільки 
відступами від другорядного ви-

1 Актуальные проблемы теории худо, 
жественного перевода (материалы Все
союзного симпозиума). М., 1967, т. ІІ, 
стор. 12—13.

2 Там же.

значаються перекладацькі «несхо
жі відповідності». Подвійний пе
реклад Маршака —  Лукаша ще 
раз переконує в тому, що. єдність 
ідейної настанови, єдність пере
кладацької концепції першотвору 
не виключає різних стилістичних 
доведень цієї концепції.

Що ж показав порівняльний 
аналіз? Ми упевнилися, що, з 
формального погляду, ні Маршак, 
ні Лукаш не дали абсолютно 
«правильного» щодо стилю перек
ладу. Невже ж ми опинилися в 
зачарованім колі, де на всяке «з 
одного боку» знайдеться «з іншо
го боку», де існують тільки пере
кладацькі пропуски, дописки, 
труднощі? І  невже пропусками, 
дописками, труднощами поясню
ється та радість, яку почуває наш 
сучасник —  росіянин чи украї
нець, —  читаючи томик Бернса?.. 
Ні, урок обох перекладів куди ба
гатший.

У  чому ж він полягає?
Ми не просто натрапили на ду

же цікаве явище (як воно завж
ди буває, коли декілька майстрів 
перекладу відтворюють один ви
сокохудожній оригінал). У  даному 
разі масштаб ширший. Одне поко
ління читачів отримало дві стильо
ві інтерпретації того самого іншо
мовного письменника. Начебто два 
портрети Бернса1 2. Ці портрети 
надто різні, щоб відбутися загаль
ною фразою про «окремі розбіж
ності» чи «деякі особливості». Ра
зом з тим, обидва вони створені 
в рамках радянської школи пере
кладу і обидва мають однаковий 
успіх.

А. Лейтес згадував серед пере
кладацьких парадоксів такий: 
«можливі два (чи навіть більше) 
доскональних пёреклади одного 
художнього твору, причому пере
клади ці можуть бути несхожі 
між собою і водночас відповідати 
своєму оригіналові»2 (підкреслен
ня моє.—  М. Н.). Можливо, в май
бутньому, з розвитком переклада
цького мистецтва (і, —  додамо —  
довіри до цього мистецтва), ста
нуть частими «паралельні» від
криття письменницького стилю. І  
тоді вже викликатимуть подив не 
вони, а наші сьогоднішні дискусії 
на тему: «чи можна? чи треба?»... 
Наперед угадати важко. Але так

1 Цілком можливо, що «портретів» 
існує більше — потрібен порівняльний 
аналіз білоруських, молдавських, гру
зинських та інших перекладів Бернса.

2 Актуальные проблемы теории худо
жественного перевода, стор. 324.



чи так, узвичавна думка, що, мов
ляв, переклади мають заміняти 
один одного тільки в історичному 
порядку (тобто коли мова застарі
ла або коли виникне потреба но
вого ідейного тлумачення), —  ця 
думка явно втрачав своїх прихи
льників.

Величезну роль відіграв тут 
досвід наших республік. Саме він 
демонструє (при єдності радянсь
кого перекладацького методу) не
вичерпні стильові можливості, що 
їх  дає перекладачеві його рідна 
культура, його мова. Треба як
найпильніше вивчати такий між
національний загальнорадянський 
досвід; треба більше говорити не 
тільки про ті моменти, де інтер

претації збігаються, а й про те, 
де перекладачі доповнюють, по
правляють один одного, а часто і 
стилістично сперечаються. Тут пе
реклади Маршака —  Лукаша да
ють нам блискучий урок.

Успіх двох майстрів зумовле
ний зовсім не тим, що хтось із 
них відтворив усе. Та й чи мож
ливе це? Коли з’явиться другий, 
третій, кожен наступний талано
витий інтерпретатор Бернса, він 
теж розвине одні елементи стилю 
оригіналу коштом інших, теж вне
се у переклад власні барви і тра
дицію своєї вітчизняної літерату
ри. І, напевно, також викличе 
критичні сперечання;

А «перевідкриття» будуть —  
про що нам знову ж таки нагадує 
досвід Маршака і Лукаша.

Але ніщо не примусило б на
шого читача полюбити поета, бай
дужого до історичної долі і куль
тури батьківщини, або поета-на- 
ціоналіста, зарозумілого сноба від 
літератури або примітивного вір
шомаза. Це усвідомлювали і Мар
шак, і Лукаїц, і саме тому вони й 
досягли успіху. *В цьому, головно
му, неодмінно збігатимуться з їх
німи інтерпретації тих поетів, 
котрі завтра знову візьмуться пе
рекладати Бернса на мови нашої 
країни.

Марія НОВИКОВА
м. Сімферополь

ВСЕСВІТІ»
■

ВДАЛА РЕКЛАМА. Влас- 
ник винної крамниці в Ге
нуї поставив біля входу бо
кал з водою, мікроскоп і 
табличку з написом: «Перед 
тим, як напитися води, по
дивись на неї під мікроско- * 
пом. Жах, що охопить тебе, 
може подолати лише склян
ка мого вина».

ЩАСЛИВІ ЧАСИ АВ- 
ТОМО БІЛ ІСТІ В. Жителю 
Брюсселя Фернану Пойяну 
минуло 100 років. Коли йо
го попросили з цієї нагоди 
пригадати щось найцікаві
ше з минулого, він сказав: 
«Я пам’ятаю ще ті щасли
ві часи, коли їздити на ав
томобілях коштувало до
рожче, ніж платити за сто
янку».

СЛУХНЯНИЙ ПАРЛА
МЕНТ. Прем’єр-міністр уря
ду грецької хунти Папандо- 
пулос на першому засіданні 
новообраного парламенту 
так сказав про завдання де
путатів: «Не говоріть, коли 
ви не маєте чого сказати. 
Не говоріть довше, ніж це 
необхідно. І зрештою не го
воріть, коли говорять ін
ші!» Депутати, очевидно, 
зважили на ці «поради», бо 
бажаючих виступити не знай
шлося і засідання було за
крито.

ПОТОЙБІЧНА МУЗИКА 
Відома фірма «ФІліпс» про
понує тепер нову довгогра
ючу пластинку із записами 
творів якоїсь Роземарі Бро
ун. Насправді її музика яв
ляє мішанину з досить віль
но інтерпретованих творів 
Бетховена,, Баха, Ліста та 
інших славетних композито
рів. У рекламі «ФІліпс» по
силається на таку заяву цієї 
Броун: «Я єдиний у світі
медіум померлих великих 
композиторів різних часів. І 
ноти нових творів, написа
них ними вже ПІСЛЯ смерті, 
одержую безпосередньо з 
того світу».

Важко сказати, чи вірить 
хтось цій заярі Роземарі 
Броун, відомо лише, що 
«ФІліпс» уже встиг прода
ти понад 300 тисяч нових 
пластинок.

ю
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Текла у своїй майстерні.

Doha живесвоїммистецтвом
На горішньому поверсі старого 

будинку в Іст-Гарлемі, у Нью-Йор
ку, вже 25 років живе і працює 
художниця, псевдонім якої добре 
знаний трудовому людові не 
тільки цього негритянського гетто, 
а й усього міста. «Текла» —  так 
підписує вона свої малюнки, кар
тини. На це ім’я надсилають лис
ти численні шанувальники її реа
лістичного таланту.

«Я вважаю себе митцем вули
ці, — розповідає Текла в розмові 
з кореспондентом газети «Дейлі 
уорлд». — Мистецтво залежить 
життю, належить людям. Витвори 
його повинні бути правдиві і ма
ти свої індивідуальні особливості».

із зневагою говорить художни
ця про буржуазне псевдомис
тецтво в США. «У нас мистецтво 
далеке від народу. Щоб стати «вit 
домим» художником, треба виста
вити свої твори у модних картин
них галереях. Отже, художник 
цілком залежить від ділків од 
мистецтва та багатих покровите
лів. Мистецтво повинно належати 
народові, але в. нашому суспіль
стві більшість людей неспроможні 
придбати мистецькі твори».

Ось чому художниця йде на ву
лицю і малює простих людей. В її 
невеликій квартирі, що править- і 
за студію, можна побачити карти
ни з життя гірників, рибалок, мек- 
сіканських селян. Ці твори демон
струвалися не в славетних галере
ях, а в школах, церквах, культур

них центрах общин Іст-Гарлему 
та інших районів Нью-Йорка.

Цю невисоку на зріст сиву жін
ку з лагідним обличчям шанують 
і люблять жителі негритянського 
гетто. Вона навчає малювати ді
тей трудівників, допомагає моло
дим митцям. «Я вважаю себе не
від’ємною частиною моєї общи
ни», — заявляє художниця.

Мистецтво Текли здобуває де
далі більше визнання серед аме

риканського студентства. Вона 
, часто виступає в коледжах, бере 
участь у творчих дискусіях. Ось 
деякі з відгуків молоді на карти
ни Текли:

«Ви вловили суть життя людей. 
В їхніх очах я бачу і радість, і 
відчай, і надію»; «Для мене ви —  
перший художник з білою шкі- 

'рою, що так майстерно змалював 
життя негрів Америки».

Художниця бере активну участь 
у прогресивному громадському 
русі. Плакат Текли під назвою 
«Гетто мріє про краще життя» 
;негсли демонстранти під час похо
дів американської бідноти в 1968 
році.

Художниця рішуче виступає за

Малюнки художниці Текли*

рівність людей усіх рас. «Я вва
жаю Ф. Кірпатріка та Піта Сігера 
чудовими людьми, прекрасними 
артистами. Обидва вони, і чорний, 
і білий, борються за свободу, 
справедливість, правду і красу. Я 
цілком приєднуюсь до них. Я та
кож вважаю, що бідні і знедоле
ні —  головна частина нашого сус
пільства. Вірю, що відродять * 0
культуру в нашій країні ті. хто те- ф *
пер живе в гетто».



Югославські зустрічі
ІВО АНДРИЧ
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В Белграді у Спілці письмен
ників мені сказали, що Іво 
Андрич останнім часом нездужає. 
Та дізнавшись про моє бажання 
зустрітися з ним, він відповів 
телефоном:

—  Для мого перекладача я 
завжди знайду час і силу.

Мине кілька хвилин, і здійс
ниться моя давня мрія. Адже з 
1956 року, коли я перекладав 
роман-хроніку «Міст на Дрині» та 
повість «Проклятий двір», мені 
дуже хотілося побачити автора 
цих творів. Саме тому, перебува
ючи восени 1968 року на міжна
родному літературному симпозіу
мі в Белграді, я й наважився по
турбувати його. За кілька днів 
до того письменникові сповнило
ся сімдесят шість років.

Поріг вітальні переступає вже 
знайомий мені з портретів госпо
дар. Бадьорим кроком підходить 
до мене, вітаючись, міцно, наче 
молодий, тисне руку і запрошує 
сідати. Він середній на зріст, кре
мезний, підтягнений. Допитливий 
погляд великих чорних очей, ши
рокі брови, ледь посріблене сиви
ною чорне густе волосся.

Коли вперше зустрічаються 
двоє незнайомих людей, бесіда 
здебільшого не відразу знаходить 
найвигідніше річище. Та Іво 
Андрич —  людина напрочуд при
вітна, і з ним почував себе віль
но кожний співрозмовник.

Сидимо за невеличким низьким 
столиком, на який падає зелену
вате світло торшера. Господар на
ливає у келишки коньяку, а я 
знов придивляюся до його моло
дих рухів. Певно, праця не дала 
передчасно постаріти цій роботя
щій скромній людині. Любов до 
копіткої повсякденної праці Анд
рич, очевидно, успадкував од 
своїх предків —  боснійських юве-

Іво Андрич*

лірів. Він теж, неначе ювелір, з 
великим терпінням трудиться над 
словом, примушуючи його загра
ти всіма своїми гранями, дово
дить кожне речення до абсолют
ної довершеності, до блиску.

Про гідну подиву дисципліно
ваність і працездатність Андрича 
найкрасномовніше свідчить той 
факт, що за три з половиною роки 
окупації, живучи в Белграді мало 
не в умовах домашнього арешту, 
він написав багато нарисів, опові
дань і три романи: «Травницька 
хроніка», «Міст на Дрині» та 
«Панночка», опубліковані лише 
після визволення Югославії 1945 
року. Можливо, коріння цієї лю
бові до праці —  в ранній молодос
ті, в нелегкому житті письмен
ника.

Народився Андрич 9 жовтня 
1892 року в Травнику, в зубо
жілій ремісничій родині. Коли 
Іво було всього два роки, поми

рає його батько —  ювелір, а че
рез кілька років мати, яку Анд
рич пізніше згадує з великою 
синівською любов’ю і теплотою. 
Дитинство він провів у старовин
ному мальовничому місті на Дри
ні —  Вишеграді, де закінчив і по
чаткову школу. Майбутній рома
ніст, оповідач, поет і есеїст, що 
виростав у сім’ї свого діда, вже в 
дитячому віці наслухався багато 
легенд, які вражали уяву мрійли
вого хлопчика. Вони дуже прида
лися йому згодом, коли він писав 
свої оповідання та романи, що 
зараз складають десять томів.

Гімназію Андрич закінчив у 
Сараєві. Юність письменника 
пройшла в боротьбі із злиднями, 
труднощами і перешкодами. Тіль
ки завдяки винятковій самодис
ципліні і загартованості він здо
був вищу освіту. Для універси
тетських студій обрав собі відділ 
слов’янських літератур та історії. 
Вчився спочатку у Загребі, а від
так у Відні, Кракові та Граці, де 
1923 року захистив дисертацію 
на тему «Про духовне життя 
Боснії за часів Османської імпе
рії».

Здібного й допитливого юнака, 
як і його ровесників, гнітив ре
жим австро-угорської монархії, 
що всілякими засобами намагався 
придушити вільну думку, розпа
лював розбрат між боснійцями- 
потурченцями (Боснія —  єдиний 
слов’янський край, що, опинив
шись під турецьким гнітом, ча
стково прийняв іслам) та право
славними, між католиками та єв
реями.

Згодом у новелі «Лист з 1920 
року» Андрич писав про це так:

«Хто в Сараєві страждає від 
безсоння, той може почути голо
си сараєвської ночі. Важко і са- 
мовпевнено бамкає годинник на 
католицькому соборі —  звістує 
другу годину ночі. Минає більше 
хвилини (рівно сімдесят п ’ять се-



кунд, як я підрахував), і обзи
вається трохи слабшим, але гост
рим дзвоном дзигар із православ
ної церкви —  він вибиває свою 
другу годину ночі. Небавом після 
нього приглушено, немовби з да
лечі, долинають від Бегової мече
ті звуки баштового годинника, 
який нараховує одинадцять годин, 
примарних турецьких годин, за 
дивною лічбою далеких, чужих 
країн! Євреї не мають свого го
динника, щоб їм голосно спові
щав час; один тільки злий бог ві
дає, котра зараз година по-сафард- 
ському, а котра по-ешкеназькому. 
Отак і вночі, коли все спить, в 
ударах годинників глупої пори 
проявляється різниця, котра ді
лить цих поснулих людей, що, 
прокинувшись, радіють і тужать, 
пригощаються і постять за чо
тирма різними, ворогуючими ка
лендарями і всі свої бажання й 
молитви шлють до одного неба 
чотирма різними церковними мо
вами».

Особливо переслідувалися за 
часів Андричевої юності всі проя
ви симпатії до Сербії та Росії. 
Ще гімназистом Іво бере участь у 
діяльності революційної молодіж
ної організації «Млада Босна», 
яка боролася за національне виз
волення.

Молодий югославський патріот 
довгий час був на оці в австрій
ської таємної поліції, тому після 
замаху в Сараєві, що спричинив
ся до початку першої світової 
війни, Андрич став одною з пер
ших жертв масових репресій про
ти слов’янського населення Бос
нії. Його заарештували у Сплітіі 
відтоді аж до 1917 року тримали 
в австрійських в’язницях.

Щоденники з тих. часів дали 
письменникові матеріал для пер
ших книжок —  « Е х  ponto»  
(1912) та «Немири» (1920). Ці 
твори —  збентежена сповідь чис
тої, пораненої душі, болісні роз
думи про сповнене страждань 
людське життя, про те, «як важ
ко бути людиною», тобто зберег
ти на життєвому шляху совість і 
гідність.

Звільнений з в’язниці, Андрич 
останній рік війни проводить у 
Загребі, де разом з Володимиром 
Джоровичем, Бранком Мішичем 
та Ником Бартуловичем засновує 
журнал «Книжевни юг». З 1921 
по 1941 рік він перебуває на 
дипломатичній службі в консуль
ствах та посольствах у Граці,

Римі, Бухаресті, Мадріді, Женеві, 
Берліні. В роки другої світової 
війни живе самітно, відлюдно, не 
публікує жодного рядка, але, як 
стало відомо вже після визволен
ня, плідно й багато працює.

Після війни обирався депута
том Скупщини Боснії і Герцего
вини та Федеративної скупщини. 
Протягом багатьох років був го
ловою Спілки письменників Юго
славії та Спілки письменників 
Сербії. 1926 року йому присвоєно 
звання члена-кореспондзнта, а 
1939 —  дійсного члена Сербської 
Академії наук та мистецтва. Він 
є також членом-кореспондентом 
Югославської Академії наук і 
мистецтва у Загребі, і Словен
ської —  у Любляні.

1911 року в часописі «Босан- 
ска віла» Андрич опублікував 
свої перші літературні етюди і 
вірші, а трохи згодом —  перекла
ди з У. Уїтмена, А. Стріндберга, 
0. Жупанчича та ін.

Між двома світовими війнами 
Сербське літературне товариство 
видає три збірки його оповідань 
(1924, 1931 та 1936).

З молодих літ Андрич займає
ться публіцистикою. Серед його 
творів у цьому жанрі найбільш 
відомі нариси «Розмова з Гойєю», 
а також есе про Петера Негоша, 
Бука Караджича, Максима Горь
кого. Проте найбільшу славу 
не тільки на батьківщині, а й 
у цілому світі письменник здобув 
своїми романами: «Міст на Дри- 
ні», «Травницька хроніка», 
«Панночка», «Зеко», «Зачинені 
двері».

Твори Андрича перекладені на 
кільканадцять іноземних мов. За 
кількістю перекладів на мови ін
ших народів він посідає перше 
місце серед письменників Югосла
вії. Андрич і досі' виступає в юго
славських газетах і журналах, 
пише оповідання та романи.

—  ...У  Вишеграді, —  згадує 
господар, —  в роки мого дитин
ства стояв гарнізон австро-угор- 
ських солдатів. У моїх родичів 
квартирував офіцер. Якось, коли 
офіцера не було вдома, я, цікавий 
до всього хлопчак, опинився в йо
го кімнаті. На столі серед інших 
речей побачив книжку, надруко
вану знайомою мені кирилицею. 
Я розгорнув ї ї  і прочитав:

Кавказ подо мною. Один
в вышине

Стою над снегами у края
стремнины;1

Орел, с отдаленной поднявшись 
вершины,

Парит неподвижно со мной
наравне...

—  З того часу я й запам’ятав 
ці рядки. Майже цілком зрозумі
лий мені вірш Пушкіна полонив 
мою душу. Вже в юнацькі роки я 
прочитав твори Пушкіна, Гоголя, 
Тургенева та Толстого. А згодом 
захопився творчістю Максима 
Горького. Він був мені дуже 
близький, його герої нагадували 
знайомих з дитинства людей. Так 
я на все життя залишився вели
ким шанувальником і ретельним 
читачем російських письменни
ків.

На хвилинку господар замов
кає, а відтак провадить далі:

—  Згодом виявилося, що наш 
постоялець був родом з Карпат. 
Не скажу, що саме із Закарпаття, 
можливо, з Галичини. У нашому 
місті служило тоді багато солда- 
тів-русинів, я з ними нерідко за
водив розмови, а де з ким і пото
варишував.

Я  догадуюся, що зустрічі з ци
ми солдатами через сорок років 
допомогли письменникові створи
ти в романі «Міст на Дрині» при
вабливий образ Григорія Федуна, 
українця зі Східної Галичини, 
трагічна доля якого викликає 
щире співчуття в читачів.

Двадцятитрирічний юнак, «ве
летень з дитячою душею, дужий, 
як ведмідь, і соромливий, наче 
дівчина», залишився в армії на 
надстрокову службу і записався 
до австрійського штрайфкорів- 
ського загону, що вів боротьбу з 
повстанцями.

Якось, стоячи надвечір на вар
ті, Григорій пропустив через міст 
знайому в обличчя красуню-тур- 
кеню, до якої залицявся, і ї ї  
згорблену бабусю. Згодом вияви
лося, що то була не бабуся, а 
переодягнений гайдук (опришок) 
Яків Чекрлія, якого давно розшу
кували жандарми. За це Федуна 
присуджують до страти. Та він у 
відчаї сам накладає на себе руки.

Так скінчилося життя парубка 
з-під Коломиї, що мав надію за
робити у війську трохи грошей і 
підтримати своїх багатодітних 
батьків-злидарів.

Про свої твори Андрич гово
рить неохоче, взагалі він дуже 
скромна людина. Таке враження 
склалося в мене вже з нашого 
листування, розмова ' у Белграді 
підсилила його ще більше.



Коли л почав прощатися, гос
подар зупинив мене, сказавши, 
що хоче подарувати на згадку 
свої книжки, і, попросивши виба
чення, подався до сусідньої кім
нати, а я на самоті думав про 
уславленого письменника, в особі 
якого не тільки Югославія, а й 
уся світова література має вели
кого гуманіста, співця людяності.
На диво людяним і скромним в 
колишній убогий сирота, син ба
гатостраждального боснійського 
народу, палкий патріот, в’язень 
австро-угорських тюрем, довго
річний дипломат, уславлений май
стер слова та знавець людської 
душі не лише у своїх творах, але 
і в житті.

«Письменник і його творіння 
нічого не варті, —  писав Іво Анд- 
рич, —  якщо вони так чи інакше 
не служать людині й людяності». 
Призначення письменника, на йо
го думку, —  освітити темні шля
хи, на які людей часом кидає 
життя, допомогти збагнути його,

БРАНКО
Партизанський саперний загін 

зустрів у гірському селі одиноко
го бійця. Якийсь сапер упізнав у 
ньому поета, що часто друкував 
свої вірші у підпільній пресі. Тоді 
командир загону підійшов до ньо
го і сказав:

—  Товаришу Бранко, ось тобі 
олівець і папір. Напиши вірша, а 
ми трохи почекаємо.

Сапери встромили держак пра
пора у землю і посідали в затін
ку довкола нього. Сів під дерево 
й поет і написав на тому папері 
вірш «Мій кулемет», що вже до
рогою склався йому в голові.

—  Гарний вірш. Молодця! —  
сказав командир, коли поет про
читав нову поезію вголос. —  Ось 
тобі жменя лісових горішків, дер
жи шапку.

Цю пригоду з часів другої сві
тової війни розповів про себе 
югославський письменник Бранко 
Чопич. Ми побували у нього ра
зом з іркутським російським пое
том Марком Сергєєвим, з яким 
вони вже давно знайомі. Подоро
жуючи по Радянському Союзу, 
Чопич відвідав разом з дружиною 
будівництво Братської гідроелек
тростанції і гостював у Іркут
ську.

До цієї зустрічі я вже дещо 
знав про письменника.

«щоб людині легше було знайти 
себе і зберегти свою людську 
суть».

Якось, одержуючи за кордо
ном літературну премію, Андрич 
заявив, що в Югославії є письмен
ник утричі кращий за нього, хоч 
його менше знають у світі. Ім’я 
цього письменника —  Мирослав 
Крлежа.

На таку заяву, будьмо відвер
тими, здатний далеко не кожний 
митець. Тож не дивно, що коли 
Андрич повертався через Загреб 
додому, то на вокзалі загребці — • 
земляки Крлежі —  влаштували 
йому гучну овацію...

Господар повернувся з десяти
томним зібранням своїх творів, 
розгорнув роман «Міст на Дри- 
ні», який я переклав на україн
ську мову, і написав: «Драгом 
другу са захвалношчу и добрим 
жельама. 1968 год. 20 октобра у 
Београду (на дан ослободже- 
ньа) —  Иво Андрич».

чопич
Народився Бранко Чопич 1915 

року в невеличкому селі Гашани 
в Боснії. Його батько-хлібороб по
мер, коли майбутньому письмен
никові було всього чотири роки. 
Осиротілий хлопчик, разом з бра
том і сестрою, виростав у діда. 
Учився в гімназії в Бігачі, учи
тельську семінарію закінчив у 
Баня-Луці, потім філологічний фа
культет у Белграді. За свої перші 
літературні твори вже в студент
ські роки був нагороджений пре
мією Милана Ракича.

З 1941 року аж до визволення 
Югославії брав участь у парти
занській боротьбі. З-під його пера 
вийшло багато збірок віршів, опо
відань та кілька романів. Серед 
них найбільш відомі: «Прорив», 
«Не сумуй, бронзова сторожо!» та 
«Восьмий наступ». Широку по
пулярність здобула книжка опо
відань про югославського парти
занського героя «Пригоди Ніко- 
летини Бурсача», юним читачам 
особливо припали до вподоби по
вісті «Орли рано здіймаються на 
крила», «Оповідання партизан
ки», «Битва в Золотій долині». 
Написав Чопич також кілька п’єс 
та кіносценаріїв.

Твори Бранко Чопича перекла
дені українською, російською, 
польською, чеською, болгарською,

угорською та німецькою мовами.
Дорогою з готелю «Метрополь», 

де зупинилася наша делегація, до 
центру міста Сергеев із захоплен
ням говорив про щирість, безпосе
редність і веселу вдачу письмен
ника. Виявилося, що він не пере
більшував.

Господарі зробили все, щоб від
дячити за*- теплу гостинність, з 
якою їх приймали у Києві, Моск
ві та далекому сибірському краї, 
Згадуючи свою подорож, Бранко 
Чопич захоплювався величезними 
спорудами, що зводяться на про
сторах нашої країни.

Потім ми заговорили про те, як 
виникають задуми творів.

Б ран ко Чопич.

Кілька років тому я прочитав 
написану соковитою народною мо
вою, сповнену колоритного гумо
ру Чопичеву книжку про Ніколе- 
тину Бурсача —  югославського 
двійника Василя Тьоркіна. На моє 
прохання господар розповів, як 
народилися ці веселі оповідання.

—  Було це так. На початку 
сорок третього як військовий ко
респондент газети «Борба» при 
п’ятій дивізії я написав пісню 
«Марш п’ятої дивізії», що почи
нався такими словами: «Петорака 
звієзда сія, гура пета дивізія» \  
Бійці швидко вивчили пісню і, 
на мою велику радість, часто спі
вали її.  Незабаром ворог кинув 
проти нас великі сили. Наша ди
візія, вперто обороняючись, від
ступала. Якось надвечір, під час 1

1 П’ятикутна зірка сяє, п’ята дивізія 
наступає (сербсь.).



короткого перепочинку, на засні
женій полонині Клековач до мене 
звернувся високий носатий боєць 
з кулеметом на плечі: «Цікаво, де 
зараз той Бранко Чопич, що спі
вав оту пісню «Гура пета диві
зія?» От би побачити, як він «на
ступає» цими кучугурами снігу». 
«Хотів би і я на нього подивити
ся», —  озвавсь я. «Не завадило б 
його і відлупцювати!» —  добро
душно мовив кулеметник. «Прав
ду кажеш», —  погодивсь я, не
помітно, але пильно розглядаючи 
носатого бійця. Аж тут пролуна
ла команда: «Кулеметники, впе
ред!»—  «Ага, згадали про мене. 
Кличуть. Певно, на засідки на
скочили», —  сказав кулеметник і 
попрямував до голови колони. 
Цей боєць і став згодом прототи
пом мого партизанського героя 
Ніколетини Бурсача, книжку про 
якого я незабаром почав писати.

Слухаю господаря, почуваючи 
до нього чимраз більшу симпатію. 
За плечима в Чопича нелегке 
життя, холод і голод партизан
ських років, та він і досі зумів 
зберегти молодість серця, веселу 
вдачу і заразливий гумор. З-під 
кошлатих русявих брів блисне на 
співрозмовника блакить, розцвіте 
сонячна усмішка, і вже ллється 
нова цікава розповідь.

Ми підвелися й почали проща
тися, бо другого дня вранці мали 
їхати у місто Крагуєвац.

Господар сказав:
—  Чи знаєте ви, що кожний 

дев’ятий югослав загинув у бо
ротьбі з фашизмом? Завтра ви по
буваєте в Крагуєваці. Там писала
ся найкривавіша сторінка нашої 
історії. Лідіце, Орадур, Бабин Яр, 
Крагуєвац, сотні сіл Білорусії і 
України —  назви, яких людство 
ніколи не сміє забути.

І  письменник розповів нам про 
кривавий жовтневий день 1941  
року на сербській землі.

Фашистські верховоди намага
лися будь-що ліквідувати повстан
ня, яке почалося в липні 1941 
року на території майже всієї 
Югославії. Перший їхній удар був 
спрямований проти Сербії, яка 
вже 7 липня піднесла прапор 
визвольної боротьби: їм сіллю в 
оці був Крагуєвац —  важливий 
центр повстанського руху, що 
здавна славився революційними 
традиціями. Великі загони окупа
ційних військ уранці двадцятого 
жовтня оточили Крагуєвац і про

вели масові арешти серед безза
хисного населення. Протягом дня 
було заарештовано близько деся
ти тисяч городян, яких виводи
ли з домівок, установ, крамниць 
і шкіл чи просто хапали на вули
цях. Так у місті були заарештова
ні майже всі чоловіки віком від 
16 до 60 років. Того дня розстрі
ляли п’ятдесят заложників, серед 
них кількох видатних громад
ських діячів Крагуєваца.

На другий день, 21 жовтня, 
фашисти вчинили в Крагуєваці 
найжорстокіший свій злочин —  
розстріляли близько семи тисяч 
громадян, зокрема триста учнів 
Крагуєвацької гімназії та учи
тельської семінарії.

Патріотів виводили групами по" 
70— 200 чоловік із артилерій
ських складів, де їх тримали, гна
ли на луки за місто і там зв’яза
них, безпомічних косили з куле
метів. Аж до заходу сонця не 
змовкали кулеметні черги. Коли ж 
нарешті стало тихо і сміливці про
кралися на схили пагорбів, де у 
вільний час так любили відпочи
вати мешканці міста, перед їхні
ми очима постала страхітлива 
картина. Понад сім тисяч трупів 
укрили зелену осінню траву. Не 
було оселі, яку б обминула смерть. 
У багатьох родинах не залишило
ся жодного мужчини.

У  Крагуєвацькому музеї зберег
лися листи, що їх писали патріо
ти рідним і близьким в останні 
хвилини життя. На місці нелюд
ського злочину створено великий 
меморіальний парк —  Спомен 
парк, що розкинувся на 350 гек
тарах.

...Ось він перед нами. Першу 
братську могилу ми побачили 
праворуч, віддалік од дороги, як 
тільки наш автобус виїхав з міс
та, що вже давно відбудоване і, 
мов перлина, прикрашує сербську 
землю. Навколо Крагуєваца три
дцять три такі братські могили... 
Більшість їх ми побачили.

Довго стоїмо перед осяяним 
сонцем сліпуче білим пам’ятни
ком. На фоні блакитного осінньо
го неба, по якому пливуть легень
кі білі хмарки, постаті неначе 
оживають. Здається, війне ві
тер —  і вони здіймуться в бла
кить і зникнуть у безодні неба.

Автобус пірнає в гущавину лі
су й зупиняється. Далі йдемо 
пішки. Поряд з нами, узбіччям 
дороги, лісовими стежками пряму
ють у той самий бік і молоді, й

старі. Виходимо на узлісся і від
далік бачимо величний, оригі
нальної форми пам’ятник. Набли
жаємося до нього. Навколо тися
чі людей: молодіжні делегації, 
представники усіх республік, що 
входять до складу Югославії, 
мешканці міста та його близьких 
і далеких околиць. Усі вони зібра
лися на жалобний мітинг —  
Спільний урок, який щороку про
водиться біля могили розстріля
них школярів.

Ідучи до пам’ятника, натрап
ляємо на гурт людей. Приєднує
мося й собі до нього. В гурті 
смаглявий, вусатий дядько, ма
буть, робітник, що чимось дуже 
нагадує запорізького козака. Отак 
випадково й ми почули розповідь 
цієї літньої людини, однієї з ду
же небагатьох, що пережили кра
гу євацьку трагедію.

Коли виведену на страту групу 
з двохсот чоловік поставили перед 
дулами кулеметів, цей чоловік, 
тоді ще молодий, опинився в зад
ньому ряді. Пролунали перші чер
ги, і, хоч кулі його не зачепили, 
він упав на землю й незабаром 
опинився під мертвими тілами 
своїх товаришів. Якимось дивом 
його не помітили кати, що після 
розстрілу ходили серед трупів і 
добивали тих, хто ще ворушився 
або дихав. Поле, вкрите горами 
мертвяків, оповила нічна пітьма.
Тоді він вибрався з-під мертвих 
товаришів і заховався в кущах, 
а пізніше обережно перебрався в 
людську оселю і так врятувався.

Залишився живий і інший меш
канець Крагуєваца —  Тихомир 
Сімич. Ось як про нього розпові
дає народний поет із села Шлі- 
вовац, однофамілець героя, Веле- 
мир Сімич, у вірші, присвяченому 
жертвам 21 жовтня у Крагує
ваці. Цього сміливця теж вели на 
страту, та

Тихомир хоробрий вмить
стрибнув на ката,

З ніг збиває, топче, душить 
супостата,

Ката-супостата Сімич убиває:
Всі, хто може, браття, хай в 

ліси тікає.
Чергою з кулемета Тихомирові 

одтяло руку, але йому пощастило 
врятуватися. Після визволення 
він працював у муніципалітеті, а 
зараз —  пенсіонер.

Поблизу пам’ятника розстріля
ним школярам нам впадає у вічі q  
чималий білий камінь. На ньому q
викарбувано якийсь напис. Під- ■



ходимо ближче і читаємо: «Стрі
ляйте, я й зараз веду урок». Нам 
розповіли історію, пов’язану з 
цим каменем, який нагадуватиме 
майбутнім поколінням про вчите
лів, що загинули на цьому місці 
разом зі своїми вихованцями.

Коли вчителі, на чолі з дирек
тором гімназії Лазарем Пантели- 
чем, під дулами автоматів вивели 
своїх учнів на місце масової 
страти, гітлерівці сказали їм: 
«Ви вільні. Можете повертатися 
додому». —  «Ми вчили наших 
•учнів жити, а зараз настав час 
показати їм, як треба вмирати», 
—  відповіли на це вчителі й 
прийняли смерть разом з підліт
ками, яких учили боронити рідну 
землю.

Починається Спільний урок.
Артист розгортає журнал од

ного класу і серед святкової тиші 
сумно читає список учнів, що 
вже ніколи не відгукнуться на 
голос класного керівника. З уст 
декламаторів, поетів, які один за 
одним підходять до мікрофона, 
широко-далеко лунають полум’я
ні вірші, уривки з прозових тво
рів, присвячених крагуєвацькій 
трагедії. Величезний зведений хор 
виконує над братською могилою 
юних патріотів державний гімн, 
жалобні пісні.

Навіки закарбувався в пам’ять 
цей незабутній реквієм, символіч
но названий «Спільним уроком», 
який ще раз нагадав про заповіт

великого гуманіста Фучіка: «Лю
ди, я любив вас. Будьте пильні!»

Вже незадовго до від’їзду з 
Югославії ми на запрошення Чо- 
пичів поїхали до пам’ятника на 
горі Авала, розташованої за 13 
кілометрів на південь від Бел
града.

За кермом автомашини дружи
на письменника, поряд з нею наш 
привітний господар. Обабіч де-не- 
де на шлях дивляться блискучи
ми проти сонця вікнами хати, що 
своїми низенькими дахами нага
дують селянські оселі в Криму.

Дорогою наші друзі розповіда
ють нам, як і чому саме тут по
ставлено цей пам’ятник.

Після першої світової війни 
біля підніжжя Авали було знай
дено невідому могилу. В цій мо
гилі виявили останки солдата. На 
думку спеціалістів, йому могло 
бути років п ’ятдесят. Разом з ним 
була похована й гвинтівка. У сол- 
датовій торбі знайшли п’ять пат
ронів та шматок чорного хліба, 
а в гаманці —  два динари гро
шей. Ніяких документів при ньо
му не було. Останки загиблого 
солдата поховали на вершині го
ри Авала. Згодом, у 1934 році, 
за проектом скульптора Івана 
Мештровича, тут було споруджено 
пам’ятник Невідомому воїну.

Підіймаємося доріжкою та дов
гими сходами і опиняємось біля 
входу в мавзолей. Попід мармуро
вими стінами стоять, суворі в 
своїй величі, вісім одягнених у

національні вбрання каріатид, 
що уособлюють матерів: сербку, 
хорватку, словенку, чорногорку, 
боснійку, герцеговинку, македон
ку і далматинку. На головах во
ни тримають свою життєву ношу 
—  важкий кам’яний посуд, в 
який так і не змогли вміститися 
всі їхні турботи, жалі й печалі. 
Стоять матері на чатах над моги
лою, немовГ над колискою, і охо
роняють останній сон сина, якого 
народила невідомо котра з них...

Вертаючись назад, ми схилили 
голови над могилою визволителів 
Белграда —  маршала Бірюзова та 
його товаришів, що трагічно за
гинули на Авалі під час авіацій
ної катастрофи в 1964 році, коли 
летіли на святкування двадцяти
річчя визволення столиці Юго
славії.

До підніжжя пам’ятника, спо
рудженого на місці аварії, на 
знак пошани і любові до визво
лителів і бойових побратимів 
югославських партизанів покла
дено три величезних вінки. Чер
воні троянди, вплетені у зелене 
мереживо вінків, нагадували всім 
пролиту кров, що навіки побра
тала два слов’янські народи.

В Белграді ми попрощалися з 
нашими друзями.

Минають роки, але не забу
ваються хвилюючі зустрічі на 
сербській землі. Те, що йде від 
серця, завжди доходить до серця.

Семен ПАНЬКО
м. У ж город



Жіль, Олія. 1719. Париж, Лувр.

У 1717 році Паризька ака
демія мистецтв присудила 
Антуану Ватто звання «ху
дожника галантних свят» за 
картину «Мандрівка на ост
рів Цитери». Це дивне зван
ня було вигадане спеціаль
но для художника, бо ака
демічні мудрії ніяк не могли 
визначити жанр його творів. 
Більш ніколи й нікому та
кого звання не надавали. Та 
дивна річ: довгий час багато 
авторів, що досліджували 
творчість Ватто, дивились 
на нього очима поважного 
жюрі в кучерявих перуках 
доби Людовіка XIV.

Ватто називали найяскра
вішим маляром доби роко
ко, ставили його в один ряд 
з Буше і Фрагонаром не ли
ше ті, хто з легким сумом 
мріяв про відродження ви
тонченої і легковажної доби 
блакитних та рожевих фіжм, 
сріблястого пудреного во
лосся, меланхолійного мену- 
ета, чорних півмасок і бага- 
тообіцяючих усмішок із-за 
віяла. Ні, і ті, хто писав про 
розклад абсолютистської 
влади, про аристократичну 
тендітність і розбещеність ^  
XVIII СТОЛІТТЯ, про ДИКІ op- Q  
гії, яким віддавалися бага-



тії в той час, коли народ їв 
лободу й умирав з голоду,— 
і вони також вважали Анту
ана Ватто співцем аристо
кратичних розваг, рафінова
ного способу життя придвор
ної еліти. Неймовірна абера
ція! І важко зрозуміти, хто 
в ній більше винний — при
хильники Ватто, як, скажі
мо, брати Гонкури, чи його 
огудники, котрі твердили, 
що його творчість позбавле
на героїзму, врочистості й 
блиску.

Шедеврам цього великого 
французького художника — 
одного з найвидатніших май
стрів XVIII століття — су
дилася сумна доля. За жит
тя Ватто був більш-менш 
популярним, але не настіль
ки, як він на те заслугову
вав. Митець ніколи не був 
тим, кого називають модним 
живописцем. Його картини 
не прикрашали стін Вер- 
сальського палацу. Замов
лення, гроші, почесті не си
палися на нього, хоча й іс
нували тонкі цінителі і про
пагандисти його мистецтва. 
Та після смерті художника 
його ім’я забули. Для офі
ційного живопису академіч

ного напрямку він був над
то незалежний і своєрідний, 
а тематика його картин сто
яла безмірно далеко від 
академізму. Для аристокра
тичних салонів і палаців ба
гатих відкупників він був 
недосить фривольний, і пе
ревагу віддавали грайливим 
біло-рожевим дамам на кар
тинах Буше з їх вельми смі
ливими позами й пишними 
формами. Після революції 
1789 року демократичне ми
стецтво дотримувалося но
вих принципів, і Ватто, яко
го, на нещастя, дуже часто 
об’єднували з майстрами 
рококо, відкинули, як і цих 
умілих, але бездушних твор
ців розважального холодно
го мистецтва.

Про Ватто знову згадали 
й зацікавилися його твор
чістю лише в середині XIX 
століття. Велика заслуга у 
створенні справжнього куль
ту цього маляра належала 
братам Гонкурам. Блискучі 
стилісти, вони зуміли розпо
вісти про Ватто темпера
ментно і поетично, розкрити 
перед захопленими глядача
ми неповторну оригіналь
ність автора «Вередниці» і

Товариство в парку. Олія. 
1717—1718. Париж, Лувр.
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«Савояра», «Мандрівки на 
острів Цитери» і «Товари
ства в парку». Не можна не 
погодитися з їхнім твер
дженням, що майстерність 
Ватто, багатство його тем, 
його фарби, музикальність і 
граціозність його творів ма
ли великий вплив на все ми
стецтво XVIII століття. Про
те Ваттог не мав учнів у 
Франції/Епігони й насліду
вачі могли перейняти лише 
окремі формальні риси його 
творчості. Скоріше у твор
чості Генсборо з Англії і в 
картинах Левицького та Бо- 
ровиковського в Росії мож
на знайти певну духовну 
спорідненість із французь
ким митцем.

Та Гонкури були винні в 
тому, що Ватто постав пе
ред їхніми сучасниками як 
художник надто витонче
ний, вельми далекий від жи
вої складної дійсності, мрій
ник, що живе у вигаданому 
світі марень і відтворює на 
своїх полотнах казкову кра
їну фей.

Радянські дослідники вже 
давно спробували дати від
повідь на питання: який же 
був Ватто насправді? Чому 
його творчість не вмерла ра
зом з «галантним віком» і 
зберегла свою привабли
вість для сучасних глядачів, 
яких картини Буше лиша
ють холодними? Наші ми

стецтвознавці одностайно 
висловлюють думку, що 
творчість Ватто не можна 
обмежити картинами на «га
лантну» тематику. Більше 
того, розглянувши ці карти
ни уважніше, неважко пе
реконатися, що вони ніяк не 
є відображенням способу 
життя і моралі пересичених 
дворян епохи регентства. 
Навіть туалети дам і кава
лерів — це не реальний 
одяг, який носили придвор
ні, а театральні костюми, 
що їх вигадував сам худож
ник. Лише значно пізніше з 
його легкої руки вони увій
шли в моду.

Мистецтвознавська кон
цепція, яка накидала Ватто 
амплуа співця аристокра
тичної розбещеності, розси
пається, мов карткова хат
ка. Скрупульозні досліджен-



ня дали змогу встановити, 
що найближчі друзі митця 
стали прообразами біль
шості його персонажів. А 
друзі* ці були не князі, гра
фи чи маркізи, а художни
ки, торговці картинами, свя
щеники, ремісники тощо, 
тобто належали до третьо
го стану. Ватто — і це лег
ко вичитати з кожного по
лотна майстра — додержу
вався суворих моральних 
принципів. У його картинах 
є радість життя, ніжність, 
грайливість, проте в них не 
знайдемо еротики. Його ге
роїні — чарівні дівчата, поз
бавлені манірності, але, ра
зом з тим, позбавлені й роз
в’язності. Його кавалери 
палкі, нетерплячі, але в них 
немає зухвальства й настир
ливості, притаманних персо
нажам художників рококо.

Ми говоримо зараз саме 
про ті картини Ватто, що їх 
називали «галантними» і 
вважали найбільш харак
терними для його живопису 
взагалі. Чи не найяскраві
шою рисою всіх цих чудо
вих прогулянок у парках, 
музичних вечорів на свіжо
му повітрі, мандрівок на

Мандрівка на острів Цитери. Олія. 
1717. Париж, Лувр.

острови кохання, танців на 
зелених лужках тощо є їхня 
поетичність. їх можна було 
б назвати картинами-вірша- 
ми або картинами — застиг
лою музикою. Ліричність і 
внутрішній музичний ритм 
пронизують їх, ніби визна
чаючи кожну позу, кожний 
рух. Якщо з цієї точки зору 
уважно розглядати всі фігу
ри, можна упевнитися, що 
у Ватто немає неграціозних, 
негарних рухів і поз. Що
правда, іноді він буває іро
нічний, як наприклад від
носно окремих персонажів 
«Розваг на свіжому повіт
рі», «Мандрівки на острів 
Цитери» й деяких інших 
картин. А коли він ставить
ся до свого персонажа глуз
ливо, то в позі останнього 
може з ’явитися щось негар
не й кумедне.

Кожна з цих картин чи
мось споріднена з театром. 
Ритмічність рухів, певна 
сценічна штучність жестів, 
саме розміщення фігур, що

нагадує театральні мізан
сцени, явно пов’язані з ко
ном, хоча Ватто не ілюстру
вав якихось конкретних п’єс.

Театр відігравав у житті 
Ватто важливу роль. Перші 
театральні вистави майбут
ній митець побачив на яр
марках, на майданах, де 
звичайно виступали комеді
анти. На той час, коли 18- 
річний син покрівельника з 
Валансьена, без копійки в 
кишені, з торбою за плечи
ма, прийшов до Парижа, 
популярний серед найшир- 
ших народних мас італій
ський театр за наказом Лю
довика XIV був вигнаний із 
столиці. Італійські комеді
анти дозволяли собі зухвалі 
дотепи, які образили коро
ля, що на старість став бо
гомольним. Ватто познайо
мився з головними персона
жами італійської комедії 
дель арте в майстерні одно
го з перших своїх паризьких 
учителів художника Жілло, 
який охоче малював теат
ральні сцени. 10

4



901

Ватто чудово знав театр, 
знав акторів, любив їх. Ба
гато картин, які він присвя
тив лицедіям, свідчать про 
його захоплення коном. 
Один з його друзів згадував 
про те, що митецй дуже по
любляв читання. Цілком 
імовірно, що він знав дра
матургію і попередніх епох, 
а не тільки свого часу. Улю
блений персонаж Ватто — 
добряга Жіль, або, як його 
інакше називають, П’єрро. 
Найвідоміше зображення 
Жіля — картина з тією ж 
назвою, що зберігається в 
Луврі. Вона відносно велика 
за розміром (художник ма
лював переважно маленькі 
полотна). В центрі її — фі
гура П’єрро в традиційному 
білому вбранні на повний 
людський зріст, майже на 
всю висоту картини. П’єрро 
стоїть нерухомо, його руки 
безсило спущені вздовж ті
ла. Широкі короткі штани, 
довгий камзол і недоладні 
рукава роблять його по
стать незграбною й кумед
ною, як і пишні рожеві бан
ти на білих черевиках. Але 
обличчя його зразу гасить 
усмішку, які міг би викли-

Точильник. Сангіна і чорний олі
вець. Париж, Лувр.

Вередниця. Олія. 1718. Ленінград. 
Ермітаж.

кати костюм. Воно сумне, 
якесь відчужене, погляд 
сповнений меланхолії. В 
безсилих руках Жіля-П’ер- 
ро, в його зажуреному об
личчі — сум невдахи, гірко
та самотності. Він підкрес
лено відособлений од інших 
учасників сцени, що їх вид
но на задньому плані. Не 
випадково цей твір тлума
чили як образне втілення 
почуття самотності і нудьги,

що часто мучили самого 
художника.

З біографії Ватто відомі 
головним чином суто зов
нішні факти. Дитинство, 
проведене у Валансьєні, про- 
вінціальному місті, яке ра
ніше належало до Фландрії 
і лише за шість років до на
родження майбутнього ху
дожника відійшло фран
цузькій короні. Перші уро
ки живопису в рідному мі
сті. Закоханість у мистецтво, 
яке приводить юнака в 
Париж. Важка і нудна пра
ця в майстерні, де виготов
лялися серійні образки різ
них святих. Робота у Жілло. 
Переїзди від одного мецена
та — торговця картинами — 
до іншого. Кілька спроб жи
ти самостійно. Участь у кон
курсі Паризької академії. 
Обрання академіком. Трі
умфальна подорож до Лон
дона, де його захоплено ві
тали як великого митця іде 
стан його здоров’я раптово 
погіршав. Нарешті, повер
нення до Парижа, де він 
створює свої останні, най
кращі картини. Ось доку
ментально засвідчені факти 
короткого життя Ватто.

Хлопці-чистильники. Сангіна і чор
ний олівець. Роттердам, музей  

Бойманса.



Етюди голови молодого негра. Чоі 
на крейда, червоний грифель, б 

лило» акварель, Париж, Лувр.

Але його внутрішній СВІТ, 
радощі й страждання нам 
майже невідомі. Доля пода
рувала йому багато друзів і 
покровителів, хоч він легко 
ображався, був неврівнова- 
жений, непосидющий. Певне, 
приятелі прощали йому за
пальність і навіть жовчність 
тому, що він мав багато по
зитивних якостей, привабли
вих рис. Мабуть, незвичай
на тонкість і вразливість ду
ші митця, які відбилися в 
його живопису, оригіналь
ний розум, сміливість су
джень прихиляли до нього 
людей. Ті, хто підтримував 
художника, хто любив його, 
розуміли, яка гризота крає 
йому серце. Він був тяжко, 
невиліковно хворий. Сухоти 
повільно, але невпинно під
точували його сили. В роки 
найбільшого розквіту свого 
таланту Ватто міг працюва
ти лише кілька годин вран
ці, такий він був кволий, так 
вимучувала його постійна 
гарячка. Хвороба породжу
вала загострене почуття са
мотності, власної неповно
цінності.

Відмітна риса Ватто-мит- 
ця — творча вимогливість. 
Він ніколи не був задоволе
ний своїми картинами, бо
лісно переживав їхні справ
жні й уявні хиби. І це також 
посилювало його неспокій, 
спричиняло різкі зміни на
строю. Мабуть, лише шкі
ци, малюнки давали йому 
втіху. Та про малюнки піде 
мова далі.

Художник був байдужий 
до матеріальних благ, неви
багливий у побуті, вдоволь
нився скромними сумами за 
свої твори, жив замкнено і 
просто. І це в той час, коли 
доба хизувалася надзвичай
ною пишністю одягу, архі
тектури, оздоблення палаців 
і найдрібніших речей щоден
ного вжитку.

Ватто довелося працюва
ти в палаці одного з найба- 
гатших людей Франції, від
купника Кроза, королівсько
го скарбника. У палаці Кро
за, спеціально збудованому 
для його багатющих худож
ніх колекцій, Ватто міг оз
найомитися з живописними 
полотнами, малюнками, гра

вюрами найвидатніших мит
ців світу (в колекції Кроза 
було 15 тисяч малюнків).
Він наполегливо вчився у 
своїх попередників,- не про
сто споглядав, а й вивчав 
їхні роботи, копіював їх. Та 
ставлення до скарбів ми
стецтва у нього було творче.

У Ватто знаходять моти
ви, що перегукуються з тво
рами визначного французь
кого художника-жанриста 
Луї Ленена, його ранні кар
тини близькі до фламанд
ської школи. Багатство і со
ковитість • фарб, динаміка 
рухів споріднюють Ватто з 
Рубенсом і Тіціаном. Але 
він не наслідував улюбле
них майстрів, а оригіналь
но, по-своєму продовжував 
їхні традиції.

Ватто був своєрідний у 
всьому — і в темах своїх 
творів, і в живописній мане
рі, і в умінні віддавати най- 
тонші відтінки почуттів, і в 
загальному емоційному на
строї своїх картин, що на
чебто провіщали майбутній 
романтизм. Митець завжди 
йшов від спостережень над 
реальним світом. Але під 
його пензлем цей світ часто 
поставав лірично забарвле
ним, поетично перетвореним. 
Ватто мріяв про гармонію і 
красу в людині й світі, про
те розумів, що в умовах аб
солютистської Франції ідеал 
прекрасного недосяжний. У 
театрі, музиці — шляхетно
му світі мистецтва — шу
кає художник ті цінності, 
яких не може знайти в ре
альному житті.

Незважаючи на свою лю
бов до театру, Ватто був 
байдужий до динамічної дії. 
Сюжет у його творах не ві
діграє суттєвої ролі. Він зо
середжує свою увагу на 
складному, примхливому на
строї, на нюансах у сто
сунках зображених персона
жів. Його цікавить внутріш
ній світ людини, чисте хви
лювання артиста в момент 
творчості. Він залюбки ма
лює музикантів, співаків, 
танцюристів, захоплених ми
стецтвом («Меццетен», «Гі
тарист», «Урок музики», ^  
«Венеціанське свято» та ін.). q

Емоційна витонченість ■—



сценок Ватто прямо проти
лежна однолінійності прист
растей на полотнах майстрів 
академічної школи. У нього 
це начебто своєрідна реак
ція на заданість та ілюстра
тивність офіційного мистец
тва класицизму з його де
сятки разів переспіваними 
сюжетами — античними або 
біблійними. Картини Ватто 
зрозумілі без учених комен
тарів. Вони дають простір 
уяві глядача, розвивають 
його фантазію і спостереж
ливість.

Пейзаж у Ватто також 
емоційно насичений. Він 
природний і одночасно ро
мантичний. Романтичний не 
через стафаж—руїни, улам
ки колон, урни або плакучі 
верби, а за своїм загальним 
настроєм. М’які купи дерев, 
глибокі коричнево-зелені ті
ні, таємничі куточки, що ні
би навівають бажання уса
мітнитись і відпочити, тихі 
ставки, в яких відбиваються 
високі хмари. Від усіх цих 
пейзажів віє поезією і лег
ким смутком. Фігури людей 
природно вписуються у кра
євид, органічно з ним зли
ваються. Освітлення на кар
тинах майже завжди тепле, 
м’яке. Таке світло буває 
літнього вечора. В більшості 
творів Ватто зображені лі
то або рання осінь, зими на 
них не побачиш. У худож
ника своєрідна манера ма
лювати листя, — воно в ньо
го густе і водночас сповнене

Меццетен. Олія. 1717—1719. Нью- 
Йорк, Метрополітен-музей.
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легкого руху, ледь помітно
го трепетання. В його полот
нах багато повітря. Промені 
вечірнього або втомленого 
осіннього сонця сповнюють 
повітря теплими золотавими 
іскрами, примушують його 
вібрувати, рухатись.

У цьому Ватто виступає 
як попередник французьких 
імпресіоністів, його швид
кий, легкий пензель, дріб
ний, прозорий мазок, ме
рехтливі фарби, рухлива ат
мосфера якоюсь мірою ви
переджають їхні технічні 
відкриття. І сріблястий Ко
ро, і сонячний Ренуар учи
лися у Ватто. Зв’язок ху
дожника з найкращими здо
бутками французького ми
стецтва наступних століть— 
переконливе свідчення жит
тєвої сили його творчості.

Живописні полотна митця 
надзвичайно гарні. Вони 
справляють глибоке і хви
лююче враження, дають на
солоду, якої ми завжди ді
стаємо від споглядання пре
красного пейзажу, прекрас
ного людського обличчя або 
тіла. Та якби Ватто був ли
ше співцем вишуканої гар
монії і абстрактної краси, 
його твори не стали б націо
нальними скарбами Фран
ції, реалістичними докумен
тами доби. У більшості 
праць художника втілені 
історичні риси національно
го характеру* національного 
життя. Ватто — один з «най
більш французьких» маля
рів. Ніжність і грація, жва
вість і темперамент, шля
хетність і чарівна легкість 
його пензля сприймаються 
як прикмети саме французь
кого мистецтва.

В основі своїй творчість 
Ватто реалістична. Життєві 
спостереження—щедре дже
рело, з якого митець черпає 
матеріал для своїх картин. 
Від того дня, коли юний Ан
туан уперше взяв у руки 
олівець, він весь час, усюди 
робив малюнки, швидкі на
черки в різній техніці. Ма
лював вугіллям, крейдою, 
червоним грифелем, особли
во охоче — сангіною. Ці 
етюди (художник ніколи не 
розлучався з альбомом) він

потім використовував у сво
їх живописних полотнах.

В альбомних малюнках 
він міг зображувати ту са
му фігуру, обличчя, жест 
багато разів, щоб знайти 
найбільш вдалий, найкра
щий варіант. Ці маленькі, 
зроблені нашвидкуруч шкі
ци вражають своєю доско
налістю. Ватто був віртуоз
ним рисувальником. Здава
лося, для нього просто не 
існувало технічних трудно
щів у графіці, його лінія 
легка, гнучка, проста, якась 
на диво витончена. Кожний 
етюд, шкіц можна розгля
дати як справжню, картину, 
хоча в автора й не було та
ких претензій щодо цих до
поміжних підготовчих праць.

Скільки життя, скільки 
правди в його рисунках, де 
зображені втомлені солда
ти, що’лежать на голій зем
лі. З якою психологічною 
глибиною намальовано об
личчя негритянського хлоп
чика. Важко повірити, що 
цій праці вже понад 250 ро
ків, — така вона сучасна. 
Як блискуче відтворена не
дбала і граціозна поза жін
ки, що сидить, злегка повер
нувши до глядачів голівку.

Серед малюнків Ватто є 
такі, що дають підставу го
ворити про справжній демо
кратизм митця. Це ескізи 
людей праці — точильника, 
горбаня, який несе важкий 
ящик, старої з куделею, 
пряхи, жінки-робітниці з 
двома дітьми та багатьох ін
ших. Широко відома його 
картина «Савояр з баба
ком», що зберігається в Ер
мітажі. Це невеличке полот
но приваблює своєю просто
тою, тим теплим почуттям, з 
яким художник зобразив 
хлопця-бурлаку,—таким він 
і сам був колись, ідучи піш
ки з Валансьена в Париж.

Численні роботи митця, 
присвячені людям праці, 
розвінчують легенду про 
Ватто — художника для не
багатьох обранців, для пере
сичених дворян і їхніх роз
бещених метрес. Ватто — 
художник-гуманіст, умів ба
чити красу і в буденному, 
непоказному і з співчуттям 
малював трудівників. Весь



'Бівуак. Олія, 1710. Москва, Музей 
Образотворчих мистецтв ім. Пуш* 

кіна.

драматизм життя простих 
людей в добу войовничого 
Короля-Сонця постає з та
ких картин, як «Бівуак», 
«Тяготи війни», «Перепочи
нок на війні». Написані на 
основі живих спостережень 
митця, ці твори дуже дале
кі від офіціозного батально
го малярства, покликаного 
прославляти уявні перемоги 
маніакально честолюбного 
монарха. Ватто зображує 
війну, побачену очима її 
учасників, — безмірну вто
му змучених солдатів, 
страждання мирних жите
лів. У центрі картини «Бі
вуак» він вміщує молоду

жінку з немовлям на руках. 
Поруч — ще двоє дітей, убо
ге майно, зв’язане у клунок. 
Проста селянка змушена 
покинути рідну хату і поне
вірятися з дітьми по шляхах 
війни — для митця це най
яскравіший образ воєнного 
лихоліття. Досить порівняти 
цю «мадонну Ватто» з ата
ками кінноти на картинах 
Лебрена чи когось іншого з 
академічних живописців, 
щоб відчути з особливою 
силою демократизм, щи
рість і правдивість автора 
«Бівуака», новаторський ха
рактер його великого ми
стецтва.

Життя Антуана Ватто обі
рвалося 18 липня 1721 року. 
Йому було всього 37 років. 
Він знав, що вмирає, і все- 
таки мріяв про нові праці, 
до останнього дня не випу
скаючи пензля з рук. Те, що 
він створив уже тяжкохво
рий, в останні місяці життя, 
як, наприклад, чудове по
лотно «Фірмова вивіска 
Жерсена», свідчило про по
чаток нового, ще вищого 
етапу в творчості митця. 
Ватто не доспівав своєї піс
ні. Він залишився в пам’яті 
людей нової доби як худож- 
ник-мрійник, закоханий у 
красу, природу і людину, 
якою вона не була за його 
часів, але якою вона може 
і повинна бути.

Кіра ШАХОВА
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О станні
5 П/ІЕ.МЕМІ
БОРОРО Почалося все з каучуку...

22 квітня 1500 року португаль
ські мореплавці, шукаючи в океа
ні нові землі, випадково приби
лися до невідомих доти берегів 
далекої Бразілії. А згодом їхній 
ліссабонський правитель читав по
слання, в яких офіційний хронікер 
експедиції Педру Вас де Камінья, 
не тямлячи себе від захоплення, 
вихваляв чесноти і красу мідно
лицих людей, що нібито від щи
рого серця вітали прибульців на 
своїй землі.

Але на тому надпориви і зами
лування нежданих заокеанських 
гостей скінчилися. І численні ко
раблі португальців та іспанців по
пливли до берегів Південної Аме
рики, несучи з собою розорення, 
неволю і смерть.

Минали віки, і щедра бразіль- 
ська земля відкривала жорстоким 
зайдам все нові й нові скарби. 
Спочатку цукрова тростина, потім 
золото, діаманти, кофе принаджу
вали до того краю легіони лица
рів наживи. І, нарешті, настало 
двадцяте століття —  останній роз
діл у писаній кров’ю історії інді
анців.

Мов та пошесть розлилася по 
світу, Старому й Новому, каучуко
ва лихоманка. А центром цієї 
епідемії було «зелене пекло» 
Амазонії, єдиний край на всій зем- 
ній кулі, де у дикому вигляді ро- 

4 ^  сте знаменита каучуконосна «ге
нам вея бразілієнс».

ся на землю, поки юнак видирав
ся на гору.

Іара, богова дружина, яка жила 
в палаці нЬ дні глибокого озера, 
зглянулася на муки Татаїта. Вири
нувши з глибини, вона подала йо
му велику черепашку і мовила: 
«Іди, юначе, до дерева, яке росте 
над берегом, розітни черепашкою 
кору його і, коли воно заплаче, 
збери ті сльози й намочи ними 
вічка своєї сітки». Воїн зробив, як 
сказала Іара, і за кілька днів по 
вінця виповнив чан водою.

Ще першим мореплавцям дово
дилося бачити, як індіанці бави
лися гумовими кулями. Піроги 
свої вони покривали шаром кау
чуку, щоб вода не просочувалась 
до човна. Уміли індіанці робити 
собі й гумове взуття просто до 
мірки. Обмазавши латексом (не- 
загуслим соком гевеї) босу ногу, 
вони висушували цю першу то
неньку оболонку, наносили дру
гий шар, третій, і так доти, поки 
на ступнях не виростали «калоші» 
завтовшки з півпальця. Тоді «шев
ці», умостившись на гілці ближче 
до землі, звішували ноги над вог
нищем і так обсушували свої че
ревики.

Та прийшла доба, коли сік кау
чукового дерева мав узути вже 
не голі ноги індіанців, а колеса 
фордівських автомобілів. З усіх 
усюд ринув до Амазонії каламут
ний потік добувачів — заповзят
ливих підприємців, покидьків су
спільства, що не помирили з пра
восуддям, авантюристів, що ладні 
були револьвером розчищати со
бі шлях до жаданих мільйонів.

Колись, у сиву давнину, розпо
відає індіанська легенда, воїн Та
таїта, випадково вдаривши каме
нем об камінь, розкрив ненаро
ком таємницю добування вогню, 
таємницю, яку ревниво оберігав 
всевладний бог Тупа. Мстивий дух 
надумав покарати винуватця, тож 
і загадав йому виповнити вщерть 
велетенський чан, що стояв на 
вершині гори. А воду звелів но
сити в сітці, де той ховав стрі
ли. Та вічка в сітці були такі ве
ликі, що геть уся вода виливала-

«Мисливець за  індіанцями» 
— це стало справжньою про
фесією в Бразілії.



Як поганки, розплодились чис
ленні грабіжницькі компанії, і се
ред незайманих лісів виросла ра
бовласницька держава — «каучу
кова імперія».

Молодий американський інже
нер Уолтер Харденберг, блукаю
чи несходимими джунглями пів
нічно-західної Бразілії, забрів, на 
своє лихо, саме туди, де хазяйну
вала англійська «Перувієн Амазон 
компані», чи не найзажерливіший 
хижак часів каучукового буму. 
Кілька днів не випускали підозрі
лого подорожнього «гостинні» 
господарі, тож Харденберг став 
мимовільним свідком їхніх крива
вих злочинів.

Індіанці племені гуїтото, потра
пивши в неволю до людоловів XX 
століття, од світання до смеркан
ня продиралися крізь хащі, під
тинаючи кору гевеї, збирали в по
судини жовто-білий латекс. А ко
ли сонце сідало за стіною віко
вічного лісу, вони верталися до 
своїх бараків. Ті, кому пощасти
ло виконати денну норму, танцю
вали з радощів, а невдахи, що до
були менше, ніж загадали хазяї, 
дивилися на світ очима цькова
ного звіра. Бо коли вони ще раз 
принесуть замало каучуку, не ми
нути їм батогів. А витерпівши 100 
ударів бичем з тапірової шкіри,

Індіанці, тікаючи від «цивілізаторів», зали
шали свої споконвічні землі, ховалися в 
джунглях.



Індіанець з  племені

невільник лише десь через півро
ку зможе трохи оклигати від та
кого частування.

Коли індіанці, з яких надмірна 
праця висотала жили, вже не були 
придатні на те, щоб множити ха
зяйські прибутки, білі нероби, зна
віснілі з розкошів, влаштовували 
собі забаву з того «непотребу». 
Чи ж то не розвага —  пожбурив
ши довгий ніж, відтяти одним ма
хом дві голови. Чи, прикрутивши 
індіанця товстенними мотузками 
до дерева, відстрелити йому 
спочатку ніс, потім вуха, пальці, а 
тоді ще й облити гасом та підпа
лити...

Центром каучукової пропасни
ці став Манаус, невеличке убоге 
селище, зведене неподалік від 
того місця, де чорні води Ріо-Нег- 
ро змішуються з каламутно-жов
тими хвилями Амазонки. А зго
дом столиця гуми перетворилася 
на розкішне місто з мармурови
ми палацами, фонтанами і диво
вижною оперою. А точніше — на 
місто розгнузданих оргій і вакха
налій, де новоспечені аристокра
ти, очманілі від несподіваних міль, 
йонів, прикурювали гаванські си
гари від запалених банкнотів в 
100 мільрейсів, де куртизанки 
хлюпалися в купелі з шампан
ського і де з кожних трьох бу
динків два були будинками роз
пусти.

?ак тривало доти, доки англій
ці, викравши насіння гевеї бразі- 
лієнс, не насадили на малайській 
землі плантації культурного кау
чуконосу. І амазонську імперію 
гуми розвалив азіатський конку
рент, який давав у чотири рази 
більше латексу, до того ж його 
не треба було розшукувати в не
пролазних нетрях, де ліани пере
плітаються з анакондами, а смуга
стий ягуар чигає на людей з-за 
частоколу бамбукових зарослей.

Коли відринула ще одна хвиля 
* шукачів легкої наживи, і блідоли
ці недруги індіанців, заплативши 
за місце на кораблі діамантови
ми запонками та перснями, пода
лися звідси геть, аж тоді світ по
чув страшну правду.

В 1908 році світова громад
ськість довідалася, що сама тіль
ки «Перувієн Амазон компані» 
замордувала ЗО 000 індіанців. Аби 
якось запобігти дальшому вини
щенню корінного населення Аме
рики, у 1910 році було засновано 
«Службу захисту індіанців», яку 
очолив бразільський полковник 
Кандідо Маріано да Сілва Рон- 
дон.

Спочатку «Служба» дійсно де
якою мірою охороняла індіан
ське населення від білих пройди
світів та хижаків. А ще краще ін
діанців оберігали незаймані 
джунглі Мату-Гросу та непрохід
ні амазонські зарослі. На той час

ця інституція, де служили відстав, 
ні солдати й офіцери запасу, яв
ляла собою щось на зразок при
кордонної поліції.

Минали роки, й охоронці ті, по
кликані на папері бути заступни
ками гнаних і пригноблюваних ін
діанців, насправді охороняли вже 
не що інше, як гаманці великих 
бразільських землевласників, так 
званих фазендейрос.

Давно вже' не давали слокою 
неситим латифундистам індіанські 
солом'яні хижки, що стояли, як 
на лихо, саме там, де могла б на
гулювати жирок хазяйська худо
ба. Щоправда, стаття четверта 
бразільської конституції гарантує 
індіанцям право на ту землю, де 
вони живуть. Та, як кажуть у на
роді, де гроші говорять, там 
правда мовчить. Зрештою є в 
Бразілії ще один закон: коли ін
діанці покидають свою територію, 
вона переходить у власність дер
жави. А держава вже може про
давати ці землі приватним підпри
ємцям.

Та індіанці не дуже квапилися 
залишати свої споконвічні землі. І 
фазендейрос, тицьнувши кілька 
банкнотів професіональним вбив
цям, їхніми руками винищували 
цілі індіанські племена. А маючи 
близьких людей в міністерських 
кріслах і солідний рахунок в єв
ропейських банках, не так уже й 
важко цілком «законним» шля
хом здобути очищену від справж
ніх господарів площу.

Понад півстоліття спливло від 
часів каучукового буму. Здавало
ся б, мали піти в непам'ять рабо
власницькі звичаї, коли фазендей
рос за найменшу провину міг по
карати, спалити невільника. Однак 
мало що змінилося відтоді. І досі 
землевласники й авантюристи без
карно знущаються з червоношкі
рих невільників, кидаючи вимаза
них медом індіанців на поталу 
мурашкам, і досі полюють вони 
на індіанців з кольтами й рушни
цями заради самої тільки розваги.

Хто врятує нове покоління 
індіанців?



Чиновники із «Служби захисту 
індіанців», оці, з дозволу сказа
ти, захисники червоношкірих, дав
но вже зрадили своїй справі й са
мі перетворилися на злочинців та 
вбивць.

На протязі останніх двадцяти 
років до державних органів Бра- 
зілії не раз доходили чутки про 
темні справи тих чиновників, але 
тут не дуже поспішали вдаватися 
до розслідування.

Аж ось у середині 60-х років 
у штаті Мату-Гросу відкрили ба
гаті поклади нафти й урану, які 
привабили сюди північноамери
канських монополістів. І тоді бра- 
зільські військові диктатори на
решті надумали навести лад на 
своїй землі.

Два місяці спеціальна комісія, 
споряджена на початку 1968 року 
міністерством внутрішніх справ 
Бразілії, розслідувала діяльність 
постів тієї «Служби». Щоразу дов
шав промовистий список крива
вих насильств, учинених над інді
анцями. Згадаємо лише деякі з 
них.

Віками жило в джунглях Мату- 
Гросу плем’я тапаюна. Годуючись 
дарами лісу, воно покладалося 
лише на власну вправність та на 
добрих духів. Та ось одного дня 
тапаюна побачили на узліссі кіль
ка ящиків з цукром. І так трива
ло кілька місяців: щодня на тому 
самому місці вони знаходили да
рунки невідомих благодійників. 
Раз перемігши свою недовіру, та
паюна вже без остраху ласували 
гостинцями. Але настав день, ко
ли разом з дарованими солодо
щами індіанці проковтнули миш'як, 
який домішали до цукру ті самі 
«доброзичливці». Плем’я тапаюна 
перестало існувати.

Буржуазна преса широкомовно 
писала, що, мовляв, білі «покро
вителі» несуть в індіанські села 
медичні надбання цивілізовано
го суспільства. І от індіанцям 
племені паташо випала честь зу
стрітися з білими медиками, тіль
ки візит цей став для них фаталь
ним. Бо не профілактичну вакци
ну ввели довірливим пацієнтам 
оті «лікарі», а сироватку з актив
ними вірусами віспи.

Плем’я інка-ларга було вини
щене «бананами» (так тут звуться 
на бандитському жаргоні грана
ти). Дочекавшись, коли ціле 
плем’я з нагоди якогось свята зі
бралося в одному з селищ, убив
ці прилетіли туди на двох літаках

і, скинувши для принади на зем
лю мішки з цукром, засипали 
смертоносним «банановим» до
щем індіанців, які саме ділили 
між собою дарунки білої людини.

Індіанське населення Бразілії 
зменшується в геометричній прог
ресії, а адвокати цивілізованих 
убивць намагаються провину за 
це скинути на самих аборигенів.

Чи не найбільше потерпіло від 
дій «цивілізаторів» плем’я боро- 
ро, що колись селилося майже по 
всій території Мату-Гросу і від 
якого нині лишилася заледве сот
ня індіанців.

Професор етнографії Берлін
ського університету Карл Штей
нер, який у 80-х роках XIX століт
тя побував у колоніях, де бра- 
зільські власті поселили «втихоми
рених» бороро, розповідав, між 
іншим, і таке: «Був я присутній і 
під час розподілу м’яса, що від
бувався двічі на тиждень. Ця сце
на справила на мене гнітюче вра
ження. Розрубане на шматки м ’я
со складали на купу. Індіанці 
стояли напоготові з кошиками в 
руках і за сигналом поліцейсько
го сержанта, як зграя голодних 
вовків, кидалися на здобич. Важ
ко було повірити, що той приниз
ливий спосіб розподілу харчів за
провадили «культурні люди».

А шкільну науку в темні голо
ви індіанських дітей вбивав ліній
кою також поліцейський сержант. 
На протязі багатьох місяців день 
у день його учні тільки те й ро
били, що повторювали одні й ті 
самі вокабули: аль, ель, іль, аоль, 
уль, баль, бель тощо. І звалося 
те уроками читання...»

Так спільні зусилля вбивць, гно
бителів і «просвітителів» призве
ли до того, що за п’ять століть від 
шести мільйонів бразільських ін
діанців нині лишилося живими 50 
тисяч.

Утворена замість розформова
ної «Служби захисту індіанців» 
нова організація заходилася ряту
вати «останніх могіканів». Та 
марні їх запізнілі зусилля. Вчені 
передрікають, що в 1980 році бра- 
зільські індіанці зовсім переста
нуть існувати як окрема етнічна 
група. Отже, наболіла індіанська 
проблема, яку віками не могли 
розв’язати правителі цієї країни, 
буде в такий спосіб «остаточно 
вирішена».

За матеріалами зарубіжної 
преси

ВСЕСВІТІ#

ПОТРІБЕН ДОЩ. Ми
живемо з найсухішу з усіх 
епох, ко грі знала Земля 
за останні 40 тисяч років 
своєї історії. Такого вис
новку дійшли вчені-палеон- 
тологи на підставі вив
чення викопних рослин і 
тварин. Попередній «су
хий період» був на Землі 
близько 5 тисяч років то
му, але він не витримує по
рівняння з нинішнім.

КОНТОРА НАПРОКАТ.
У князівстві Ліхтенштейн 
відкрито готель, де клієн
там пропонують, крім по
мешкань, приміщення для 
контор, обладнані за ос
таннім словом техніки, з 
досвідченим персоналом. 
Клієнтів не бракуватиме: 
адже на території Ліхтен
штейну розміщено понад 
20 тисяч фірм, інтереси 
яких сягають далеко за 
межі цієї країни, але 
реєстрація в маленькому 
князівстві дозволяє влас
никам контор уникнути ви
соких податків.

1

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО. 
В Нью-Йорку відбувся вер
нісаж художньої вистав- 
ки-невидимки. В її катало
гу можна прочитати, що 
твір Лоуренса Вейнера 
становлять дві гумові куль
ки, які він викинув у січні 
1969 року в бурхливі води 
Ніагари. Інший «художник» 
Роберт Террі купив кілька 
місяців тому дві повітря
ні кульки, котрі пустив у 
небо поблизу Лос-Андже
леса. Стів Кетленбах пред
ставляє на виставці своє 
полотно «Таємна річ». Цей 
«твір» значиться в катало
гу, але побачити його не 
можна. «Нехай відвідува
чі знають,— заявив Кетлен
бах,— що я створив цей 
шедевр, і думають про ньо
го, що хочуть».



ІНОЗЕМНА 
ФІЛОЛОГІЯ 

НА УКРАЇНІ

«Іноземна філологія». В-во Львівського уні
верситету. Львів.

Пам’ятного <1964 року, коли 
все прогресивне людство відзна
чало два ювілеї — 150-річчя 
від дня народження Тараса 
Шевченка і 400-річчя від дня 
народження Вільяма Шекспіра, 
у видавництві Львівського уні
верситету побачив світ перший 
випуск міжвідомчого республі
канського збірника «Іноземна 
філологія» Потреба 'в такохму 
друкованому органі відчувалася 
вже давно у зв’язку з особли
вим поширенням і поглиблен
ням філологічних досліджень у 
вузах та академічних установах 
України за останні десять-п'ят- 
иадцять років.

Відтоді читачі отримали по
над двадцять випусків збірни
ка — доробок, на підставі яко
го можна дати оцінку напрям
кові, що його дотримується ре
дакційна колегія. До складу її 
входять провідні філологи не 
тільки Львівського університе
ту, де видасться збірник, а й

інших вузів України, зокрема 
Києва, Харкова, Одеси. Зазна
чимо зразу, що в даній статті 
ми обмежимося розглядом ма
теріалів, присвячених літерату
рознавчим питанням, а також 
проблемам перекладу.

В першоАіу (шекспірівському) 
* випуску вміщено п’ятнадцять 

статей на літературознавчі те
ми. В п’яти з них розглядають
ся загальні питання шекспіро- 
знавства: «Марксистське літера
турознавство Англії в боротьбі 
за спадщину Шекспіра» (І. ГІ. 
Симоненко), «Шекспір в сучас
ному французькому театрі й те
атральній критиці» (Т. К. 
Якимович), «Особа й народ в 
історичних хроніках Шекспіра 
«Король Річард III» і «Король 
Річард П» (Б. Шайкевич), 
<' Шекспірові міркування про 
мистецтво» (Ф. М. Білецький). 
Слід насамперед віддати авто
рам належне: кожен з них зу
мів відшукати свіжі матеріали

чи по-новому рідійти до висвіт
лення питань, що являють без
перечний інтерес для радян
ського шекспірознавства. На
приклад, із першої статті читач 
довідується про боротьбу анг
лійських марксистів — Р. Фок
са, Т. Джексона, А. Кеттла, 
Дж. Ліндсея та ін. проти анти
гуманістичних тенденцій у су
часному буржуазному літера
турознавстві Англії, зокрема 
проти марних спроб представни
ків так званого «нового шекспі
рознавства» (і «нової крити
ки») довести, буцімто дійсність 
і мистецтво, поезія і життя — 
речі взагалі несполучні. Як по
казує Т. К. Якимович, не менш 
гостра боротьба за притаманні 
шекспірівській спадщині реа
лізм, справжню народність і 
гуманізм точиться в наш час і 
у Франції, де поборники сце
нічного модернізму силкуються 
зобразити великого драматурга 
як свого попередника, а ділки 
з «бульварного» театру намага
ються шляхом фривольних пе
реробок його шедеврів догоди
ти обивательським смакам. Як 
зазначає далі авторка, справж
нього Шекспіра Франція ба
чить у виставах паризького На
ціонального народного театру й 
провійціальних театрів.

Цікавою є стаття М. С. Ша
поваловой в якій доведено, що 
Шекспір заперечував прямолі
нійно-моралізаторський принцип 
у хмиотецтві й ' свідомо дотриму
вався принципів реалізму, які 
були притаманні гуманістам епо
хи Відродження.

Ніби логічним продовженням 
попередньої статті є розвідка 
Б. Шайкевича, де зазначає
ться, що Шекспір один з пер
ших у світовій літературі під
нісся до історичного погляду 
на дійсність.

Досить цікаві факти про за
хоплення Т. Г. Шевченка тво
рами Шекспіра наводить Ф. М. 
Білецький.

У першому випускові відве-
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дено місце й проблемі перекла
ду (стаття Д. М. Варвинюк про 
труднощі передачі гри слів у 
творах Шекспіра).

Українські шекспірознавці 
працюють і над іншими проб
лемами, розмаїтість яких, оче
видно, мала на меті показати 
редакційна колегія збірника, 
публікуючи в першому випуску 
матеріали про роль і місце 
Шекспіра й Мільтона в розвит
ку англійської літератури (Е. П. 
Бортник); про захист англій
ськими романтиками перших 
десятиліть XIX ст. самобутності 
свого великого співвітчизника 
(І. В. Вікторовська); про вплив 
геніального драматурга на роз
виток німецької літератури 
XVIII ст. (І. Ю. Гузар); про 
місце Шекспіра в творчості 
Шандора Петефі (К. О. Шахо
ва); про Бернарда Шоу як кри
тика Шекспіра (М. Г. Соколян- 
ський).

Читачів, безперечно, заціка
вили й літературознавчі мате
ріали нетематичних випусків, у 
кожному з яких друкується в 
середньому по п’ять публікацій. 
Тут відводиться окреме місце 
стилістичному аналізові творів 
найвидатніших зарубіжних про
заїків і поетів, розглядаються 
питання, пов’язані з вивченням 
літературного стилю, просте
жується зображення україн
ської дійсності у творах видат
них західних письменників ми
нулого й сучасної доби, висвіт
люються проблеми, порушені у 
творах класиків та сучасних 
провідних літераторів Заходу. 
Публікуються також аналізи лі
тературного доробку й огляди 
життя та діяльності як зару
біжних письменників (напр., 
Еміля Верхарна у вип. 11). Та
деуша Бой-Желенського (вип. 
12) та ін., так і наших видат
них українських мовознавців та 
перекладачів — Ф. Г. Міщенка 
й О. І. Білецького (вип. 13). 
Бориса Тена (вип. 17). Велику 
увагу приділено проблемам ви
вчення мови художніх творів 
(вип. 14) та їх жанрових особ
ливостей (наприклад, Сент-Ек- 
зюпері у вип. 15), індивідуаль
ного стилю авторів (наприклад, 
Менсфільд у вип. 19) тощо.

Перелік цей, звичайно, дале
ко не повний. Не можна не зга
дати ще ряду цікавих матеріа
лів. Так, у випуску 5-му опу

бліковано грунтовну розвідку 
О. А. Домбровського, в якій до
сліджується інтерпретація Ле
сею Українкою середньовіч
ного роману про Трістана та 
Ізольду в її славнозвісній пое
мі «Ізольда Білорука» (1912 р.). 
Звернено увагу на той факт, 
що Леся Українка по-своє
му трактує деякі образи, змі
нює колізії, прославляючи неза
лежність і право жінки на бо
ротьбу за своє щастя, за люд
ську гідність. Учений робить 
висновок, що між «Ізольдою 
Білорукою» та «Лісовою піс
нею» існує помітний зв’язок 
(подібність загальної ліричної 
атмосфери й тональності обох 
творів, їх образів і стилістичних 
засобів). Цей же автор у 6-му 
випуску подає кваліфіковану 
розвідку про історію перекладів 
Дантових творів на Україні. 
У праці проаналізовано перекла
ди окремих пісень «Божествен
ної комедії» та «Нового жит
тя», виконані Іваном Франком, 
а також сучасні інтерпретації 
Дантових творів на Україні.

Приємро, що у збірниках не 
обминається такої важливої 
проблеми, як переклад. Так, у 
6-му випуску простежується ро
бота Проспера Меріме — пере
кладача Того левого «Ревізора» 
(Н. Є. Руденко); в 11-му аналі
зується Терещенків переклад 
казок Перро (Я. І. Пащук); 
у 16-му рецензується росій
ський переклад лірики одного 
з найвизначніших австрійських 
поетів початку XX ст. — Р.-М. 
Рільке, зроблений І. Сільман 
(Г. Я. Мюллер).

Аналогічні статті опублікова
ні і в 22-му випуску. Тут, зок
рема, Д. В. Цимбалюк розгля
дає десять українських інтер
претацій балади «Вільшаний 
король» Гете, а В. Г. Матвії- 
шин порівнює українські варі
анти роману Е. Золя «Жермі- 
наль». Не маючи змоги доклад
ніше схарактеризувати досить- 
таки цікаві й глибокі рецензії 
на вищезгадані переклади, за
значимо тільки, що дослідники 
зі знанням справи, прискіпливо 
й об’єктивно оцінили кожен з 
них.

Серед інших літературознав
чих матеріалів, безумовно, при
вернула увагу читачів новизною 
розвідка Н. X. . Копистянської

про Закарпаття у нарисах пе
редових письменників і публіци
стів Чехословаччини 20—ЗО рр. 
(вип. 6). Авторка зазначає, що 
спочатку чехословацькому бур
жуазному урядові вдавалося 
приховувати від світової гро
мадськості становище пригноб
леного люду Закарпаття (чи то 
«Підкарпатської Русі», як там 
називався офіційно цей край). 
Першим підніс голос на захист 
прав знедолених закарпатців че
ський журналіст В. Борек. При
мусили ж увесь світ заговорити 
про безробіття, злидні й голод, 
що їх терпіли закарпатські ук
раїнці, такі видатні чеські пуб
ліцисти, як Вашек Каня та Іван 
Ольбрахт.

Саме ці два автори в 1931 — 
1932 рр. найгостріше засудили 
колонізаторську політику чехо
словацького буржуазного уряду. 
І. Ольбрахт не тільки звернув 
увагу прогресивної громадсько
сті світу на тяжке становище 
закарпатців, але й розгорнув 
широку кампанію за подання 
допомоги знедоленому краєві 
Це за його ініціативою при че
хословацькій секції «Міжнарод
ної робітничої допомоги» було 
створено «Комітет рятування 
трудящих Прикарпатської Ру
сі», який очолив учений світо
вої слави Зденек Неєдли.

Н. X. Копистянська показала, 
що справжні інтернаціоналі
сти — Ольбрахт, Нейман, Фу- 
чік, я к и й  працював тоді в ре
дакціях комуністичних друкова
них органів і сприяв опубліку
ванню злободенних нарисів, ба
гато зробили для викриття гно
бительської політики чехосло
вацького буржуазного уряду 
щодо української національної 
меншості на Закарпатті. До
слідниця цілком слушно наго
лошує на тому, що ці нариси в 
першій половині 30-х років зро
били вплив на розвиток методу 
соціалістичного реалізму в Че- 
хословаччині.

Ніби перегукується з попе
редньою статтею огляд, уміще
ний у випуску 15-му, в якому 
розглядаються публіцистичні 
твори Івана Франка, видані 
1963 р. Академією Наук Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки. Ці твори, як зазначає ав
тор огляду Б. П. Бендзар, Фран
ко опублікував у німецькій пе
ріодичній пресі з 1882 по 1915



рік. Франко використовував 
трибуну найпрогресивнішої ні
мецької преси (зокрема віден
ський тижневик «Цайт», мюн
хенську газету «Альгемайне 
цайтунг» та ін.), щоб обминути 
цензуру, котра була менш пиль
ною в метрополії, і викрити 
гнобительську політику австрій
ського уряду на західноукраїн
ських землях. У цих статтях 
Франко порушував найзлободен- 
ніші проблеми, які хвилювали 
передову громадськість Галичи- 

. ни.
Зацікавлений читач, не маю

чи під руками вищезгаданого 
тому Франкових матеріалів ні
мецькою мовою, та й не зав
жди спроможний прочитати їх, 
доки вони ще не опубліковані 
українською, безперечно, по
шкодує, що оглядові таких важ
ливих документів франкіани 
відведено так мало місця.

З цілком зрозумілих причин 
розділові літературознавства 
часто бракує тематичної спіль
ності, якою відзначався вже 
згадуваний шекспірівський ви
пуск. Тим-то дуже добре, що у 
випуску №  21, 1970 року редак
ційна колегія запропонувала 
розділ з об’єднаною тематикою, 
переважно пов’язаною з дослі
дженням в галузі роману: «Нью- 
гейтський роман Генрі Філдін- 
га» (М. Г. Соколянський); «Су
часний американський роман і 
проблема «відчуження» (І. В. 
Вікторовська); «Про інформа
тивність зображувальних засо
бів у романі Г. Філдінга «Істо
рія Тома Джонса Знайди» 
(Е. П. Семенюк) і, нарешті, про 
вплив історичних романів А. їра- 
сека на творчість художника 
М. Алеша (Б. О. Шайкевич). 
Цій темі присвячена одна роз
відка і в №  22-му — «Роман 
Армана Лану «Коли море від
ступає» (К. Д. Тимофеева).

Змістовні й різноманітні ма
теріали маємо в 22-му випу
ску, зокрема, «Антивоєнна тема 
в творчості Вольфганга Борхер- 
та» (В. С. Дзюбинська); «На
род у творчості Ш. Валлеса» 
(І. І. Петрова); вже згадувана 
стаття «Десять перекладів ні
мецької балади» (Д. В. Цимба- 
люк); «На шляху до великого 
образу» (Я. В. Гаврилишин); 
«Роксолана в італійській і 

I f )  французькій класичній трагедії 
J 2  ХУІГ ст.» (Д. С. Наливайко).

З-поміж цих загалом цікавих 
розвідок нелегко вирізнити 
якусь одну, бо кожна з них ста
новить певну наукову цінність.

До 100-літнього ювілею Воло
димира Ілліча Леніна у 22-му 
випуску надруковано статтю 
Я. В. Гаврилишина про ленін
ську тематику в творчості Й.-Р. 
Бехера. Не претендуючи на 
повне і всебічне висвітлення те
ми, автор все ж зумів охопити 
значний творчий доробок мит
ця, який захоплено сприйняв і 
оспівав у своїх творах ленінські 
ідеї.

На нашу думку, варто до
кладніше розглянути вміщену в 
цьому випуску працю Д. С. На
ливайка про образ Роксолани в 
класичній трагедії XVII ст. Як 
відомо, українську дівчину з 
Рогатина татари захопили в 
полон і продали на невільничо
му ринку в Кафі. турецькому 
вельможі. Потім вона стала дру
жиною султана Сулеймана Пиш
ного (1520— 1566) і фактичною 
правителькою Отаманської ім
перії в добу найбільшого її роз
квіту. За честь уважатися бать
ківщиною цієї славетної свого 
часу жінки сперечалося кілька 
європейських держав. Автор 
розвідки, коротко схарактеризу
вавши цю історичну постать, на
водить далі маловідомі факти 
про роль образу Роксолани в 
розвитку класичної європей
ської трагедії XVII ст. До речі, 
про використання образу Рок
солани в численних поемах, по
вістях, драмах і романах писа
ли й раніше, зокрема П. Куліш, 
А. Кримський, М. Драгоманов, 
проте жоден з них, констатую
чи сам факт, не наводив кон
кретних прикладів з літератур 
Західної Європи XVI—XVIII 
століть. Тим часом розвідкз 
Д. С. Наливайка побудована са
ме на огляді конкретних творів, 
зокрема трагедій.

Першу таку трагедію, де го
ловними дійовими особами ви
ступали султан Туреччини Су
лейман Пишний та Роксолана, 
створив відомий у першій поло
вині XVII ст. італійський поет, 
драматург і романіст Просперо 
Бонареллі. 1619 року він видаз 
у Венеції трагедію «Сулейман», 
в якій описана жорстока драма, 
що мала місце при дворі сул
тана на початку 50-х років

XVI ст. Подія ця — страта Су- 
лейманового первістка Мустафи 
в 1553 році (з намови Роксола
ни й великого візира Рустем- 
паші, Роксоланиного зятя — 
серба за походженням), вразила 
Європу... В такий спосіб Роксо
лана, волю якої слухняно вико
нував могутній володар усього 
Близького Сходу й Балкан, про
клала дорогу до престолу своє
му синові Селіму. Трагедія Бо
нареллі мала величезний успіх 
не тільки в Італії, а й у Фран
ції. Після італійського «Сулей
мана» у Франції одна за одною 
виходять у світ чотири траге
дії, в яких головними дійовими 
особами є ті ж Роксолана і Су
лейман: «Сулейман, або Смерть 
Мустафи» Ш. Мере (1630 р.), 
«Сулейман» Ш. Віона Д’Алібрі 
(1637 р.), «Роксолана» Демера 
(1643 р.) і «Сулейман, або ж 
Великодушна рабиня» Жаклена 
(1653 р.). Крім того, в 1650 р. 
з ’явилася ще драматична поема 
Ге Бунена «Султанша». В ос
нові всіх цих творів, як зазна
чає Д. С. Наливайко, лежить 
сюжет трагедії П. Бонареллі. 
Кілька трагедій про Роксолану 
з ’явилося у Франції і в 
XVIII ст. Дещо спільне з цією 
темою має і знаменита Расіно- 
ва «турецька трагедія» «Бая- 
зет». Це особливо видно з пер
шої дії, де повторюється ситуа
ція, аналогічна історії Роксола
ни та Сулеймана.

Крім згаданих, ще два випу
ски «Іноземної філології» були 
побудовані за тематичним прин
ципом. Присвячені вони грець
ко-латинській філології та пе
рекладам. Ці випуски, на нашу 
думку,— найкращі. Особливо 
приємно відзначити, що Львів
ський та Київський університе
ти стали справжніми центрами 
досліджень у галузі класичної 
філології. На жаль, Україна не 
може поки що похвалитися та
кими дослідженнями (та й кад
рами) в галузі орієнталістики, 
з якої досі в збірнику не було 
опубліковано жодної статті. Але 
зупинімося коротко знову ж та
ки лише на історико-філологіч- 
них матеріалах (на жаль, за 
браком місця, далеко не на 
всіх). Так, у розвідці, вміщеній 
у четвертому випуску (1965 
рік), І. Ю. Гузар висловлює ори-



гінальну думку щодо ролі пе
рекладів Гомеровых творів у 
становленні й розвиткові реа
лізму в німецькій літературі, де 
переклад давньогрецьких геро
їчних поем має доЕгу історію. 
Як зазначає авторка, у 1537 р. 
Шайденрайсер зробив перший 
прозовий переклад «Одіссеї». 
1610 року з ’явився перший ри
мований переспів «Іліади» И. 
Шпренга. Всього ж перекладів 
Гомеровых творів у Німеччині 
на сьогодні налічується понад 
60. Серед перекладачів були 
такі видатні майстри слова, як 
Готшед, Бодмер, Віланд, Фосс 
і Гете. Дослідниця наголошує на 
тому, що великим внеском у 
розвиток реалізму в німецькій 
літературі і в перекладацьке 
мистецтво стала інтерпретатор
ська діяльність Фосса, котрий 
уперше в Німеччині здійснив 
реалістичний переклад Гомеро
вых поем. Правда, майстерністю 
відтворення духу й стилю ста
родавніх грецьких поем Фосс 
був перевершений Гете.

Ще різноманітніше представ* 
лена антична літературознавча 
тематика в 9-му випуску, де ви* 
друковано дев’ять статей-розві- 
док. Цікаво, наприклад, буде 
читачеві довідатися про античні 
мотиви в поезії М. Рильського, 
які простежує Ю. М. Кузьма. 
Не менший інтерес викликає і 
опублікована в 17-му випуску 
оригінальна розвідка П. С. 
Стрільціва «До іенезу першо
го українського перекладу 
«Батрахоміомахії». Звіривши 
наявні переклади, автор робить 
обгрунтований висновок: пер
ший переклад українською мо
вою староелліиської бурлескної 
поеми, здійснений професором 
Київського університету К. Ду- 
митрашком у ЗО--40-х роках 
XIX ст. під назвою «Жабоми- 
шодраківка», слід вважати од
ночасно й першим повним ху
дожнім перекладом твору у всіх 
літературах східних слов’ян, 
оскільки в ньому збережено, 
повністю не тільки сюжет і вір
шований розмір первотвору, 
але й точно віддано стилістичні 
особливості, зокрема притаман
ну поемі «тональність».

У двох статтях-розвідках. умі
щених у 20-му випуску, зробле
но огляд перекладів Горацієвих 
творів на Україні (Н. Г. Корж)

та перекладу римських поетіз 
епохи Августа, виконаного 
М. Зеровим (Ю. М. Кузьма). У 
позначеному ерудицією, хоч і 
короткому екскурсі в історію 
перекладів римських поетів на 
Україні, Н. Г. Корж нагадує 
про діяльність у цій галузі 
Г. Сковороди, котрий був чудо
вим знавцем античності й пере
кладав твори Плутарха, Ціцеро 
на, Овідія, Горація та інших.

Автор коротко характеризує 
перекладацьку методу тієї доби, 
вказуючи на перевагу принципу, 
за яким інтерпретатор вільно 
поводився з первотворами, змі
нюючи і перелицьовуючи їх на 
свій лад. Така ж вільність спо
стерігалась і в перекладах ан
тичної поезії, що їх здійснили 
І. Срезневський, Є. Філомафіт 
ський, С. Васильківський та 
П. Гулак-Артемовський, які вно
сили в українські варіанти до
вільні зміни. Нерідко перекла
ди Горацієвих од (та й творів 
інших авторів) зводилися до 
вільних переспівів, що було в 
той час явищем дуже пошире
ним. При цьому, як зазначає 
автор статті, звичайно, порушу
вався розмір первотворів, їхній 
загальний тон.

На жаль, Н. Г. Корж обме
жився розглядом перекладів 
Г. Сковороди і тих, що друку
валися російською мовою в 
журналах «Украинский вест
ник» та «Украинский журнал», 
а на основі тільки цих матеріа
лів навряд чи можна вичерпно 
висвітлити тему. Немає сумні
ву, що і в XVIII, і в XIX ст., а 
особливо в період діяльності 
І. Франка, переклади якого та
кож проаналізовані в статті, 
знайдуться ще й інші україн
ські варіанти творів великого 
поета. Дослідник віддає належ
не Франкові, який, інтерпретую
чи Горацієві твори, керувався 
новими, в основному вже ціл
ком сучасними принципами, 
внаслідок чого з-під його пера 
вийшли зразки високохудожніх, 
реалістичних відповідників, хо
ча ці переклади не позбавлені 
діалектизмів і деяких неточно
стей, які виникли, наприклад, 
внаслідок заміни реалій суспіль 
ного життя римлян реаліями ук 
раїнськими. Франкові перекла 
ди, проте, не втратили своєї ху
дожньої цінності (не кажучі»

вже про їхнє пізнавальне зна
чення) й сьогодні.

Високого рівня в інтерпрета
ції римських поетів українською 
мовою досяг Микола Зеров.
Його поетичні переклади з Вер- 
гілія, Горація, Овідія, Тібулла, 
Проперція, Лукреція, Марціа- 
ла, Ювенала були, є і ще довго 
лишатимуться взірцями пере
кладацького мистецтва в укра
їнській літературі. Відтворюю
чи, наприклад, Вергілієву 
«Енеїду» українською мовою,
Зеров, як зазначає Ю. М. Кузь
ма у статті «Римські поети епо
хи Августа в перекладах М. Зе- 
рова», зберіг піднесеність і уро
чистість тону епопеї, її дух і 
зміст, зберіг стилістичні особли
вості твору, зокрема його тро
пи й фігури, а також образність 
мови, барвистість метафор та 
епітетів. У статті слушно зазна
чається, що Зеров був далекий 
від українізації античних пое
тів, як це робили, наприклад,
В. Щурат і Т. Франко. Його 
переклади — і на цьому слід 
особливо наголосити — сучасні 
тим, що вони повністю доно
сять до нас ідеї давноминулих 
епох і відтворюють світоспри
ймання велетів думки й поетич
ного мислення сивої давнини у 
категоріях мислення й світо
сприймання людини XX століт
тя. Такого «осучаснення» твір 
може зазнати, зрозуміло, тіль
ки під пером справді великого 
майстра, яким і був Микола Зе
ров.

Високою технікою відтворен
ня поетичної форми оригіналу 
відзначається і переклад Софок- 
лового «Едіп-Царя», здійснений 
Борисом Теном (вип. 17). Борис 
Тен майстерно відтворює сти
лістичні особливості оригіналів, 
їх образну систему, своєрідну 
ритмо-мелодику. динамічність 
діалогів.

У 4-му випуску збірника 
(1965 рік) опубліковано пере
клад, що має неабияку літера
турну цінність. Це — «Поети
ка» Арістотеля, одна з най
глибших і найвсебічніших праць 
з питань античного мистецтва.
Твір уперше повністю перекла
ли на українську мову Ю. Ф. 
Мушак та й. У. Кобів. Не маю
чи змоги детальніше зупинити- ^  
ся тут на цьому перекладі, за ™



значимо тільки, що в ньому збе
режено композиційну стрункість 
оригіналу, спокійний повчаль
ний тон викладу й притаманний 
античному авторові стиль, хоча 
подекуди «Поетика» читається 
трохи важкувато. Переклад 
добре прокоментований.

Ю. Мушак та И. Кобів зага
лом непогано впоралися зі сво
їм складним завданням. Хотіло
ся б тільки, щоб якомога швид
ше з ’явилися на полицях кни
гарень, слідом за перекладом 
«Поетики», здійсненим Борисом 
Теном (видавництво «Мисте
цтво», 1967 р.), інші безсмерт
ні твори античності, гарні пе
реклади яких опублікував на 
своїх сторінках філологічний 
збірник.

Важливою частиною розділу 
літературознавства став у збір
нику бібліографічний покажчик 
перекладів творів античної лі
тератури на Україні. Цінність 
такого зачинання, тим більше, 
що упорядники пообіцяли дове
сти його до кінця,— безпереч
на. Потреба в такому покажчи
кові (як і взагалі в подібних 
виданнях) виникла давно, і то
му значення започаткованої 
львівськими науковцями справи 
важко переоцінити. Треба спо
діватися, що покажчики ці, ви
пуск яких готують Л. П. Чури- 
лик, И. У. Кобів, Н. І. Денис 
та відомі бібліографи М. О. Мо
роз і М. й. Кузьма-Врублевсь- 
ка, не забаряться з виходом і 
будуть найповніші й найточні
ші.

Бажано, щоб збірник якомо
га швидше вийшов за рамки 
міжвідомчого видання 1 став 
республіканським філологічним 
журналом. Як орган Міністер
ства вищої та середньої спеці
альної освіти УРСР журнал за
безпечив би собі сталий (і ви
щий) тираж і. безумовно, залу
чив би до співробітництва най- 
соліднішу автуру. Про переваги 
філологічного журналу над між
відомчим збірником нічого й го
ворити. Редакційна ж колегія 
збірника вже має великий дос
від і при потребі могла б швид
ко перетворити його на філоло
гічний журнал, у якому друку
валися б наукові розвідки та 
статті і взагалі все найновіше 
з усіх аспектів іноземної фі
лології. Тоді, безумовно, біль

ше було б публікацій і ста
тей проблемних, гострополе- 
мічних, котрі викликали б жва
вий інтерес і принципові диску
сії. Видання звільнилося б від 
поверхових реферативних мате
ріалів. Усе це сприяло б даль-

У січневих випусках київсь
кого тижневика «Вісник куль
тури і життя» за 1913 р. (№ №  
2, 3, 4) вміщено оповідання 
Джека Лондона «Батар». Ближ
че ознайомлення показує, що 
переклад зроблено з оригіналу 
і що перекладач був майстром 
своєї справи. Та хто був цей 
зачинатель української лондо- 
ніани, невідомо, бо переклад 
опубліковано анонімно.

Того ж таки 1913 р. в «Лі
тературно-науковому вістнику» 
(книга IV, квітень) з ’явились 
оповідання «Непохитність жін
ки» та «Бог його батьків» у пе
рекладі Наталі Романович-Тка- 
ченко.

Джек Лондон швидко про
клав собі шлях до українських 
читачів. їх приваблювали за
хоплюючі сюжети, гостро-соці
альна проблематика, Лондоно
ві герої — фізично й мораль
но сильні індивідуальності.

Кілька окремих книжок з’я
вилося в 1918— 1919 рр. — 
оповідання, а також роман «За
лізна п ята».

шому розвиткові пошуків, про
паганді найновіших відкриттів 
наших філологів і, безперечно, 
загальному піднесенню філоло
гічних наук у нашій республіці.

ілько КОРУНЕЦЬ

1925 року видавництво «Сло 
во» запланувало низку книжко
вих публікацій Лондона, з них 
встигли вийти дві збірки опо
відань -— «Золотий яр» та «З а
страйкував». 1926 року ви
давництво «Книгоспілка» збі
рочкою Джека Лондона «Дале
ка країна» почало випуск но
вої серії перекладів з інозем
них літератур під рубрикою 
«Загальна бібліотека». 1927 ро
ку видавництво «Сяйво» при
ступає* до видання Лондоново- 
го тридцятитомника. Видання 
це не було завершене, 1932 ро
ку воно припинилося на 27-му 
томі.

Як свідчать дані секції со
ціології книги при Науково-до
сліднім інституті книгознавства, 
у 1928 — 1929 рр. твори Джека 
Лондона посідали на Україні 
перше місце серед перекладної 
лектури не тільки в міського, 
але й у сільського читача, при
чому вже тоді українські пере
клади були дуже поширені.

В наші дні дедалі більше від
чувалася потреба в нових ін-

ДЖЕК ЛОНДОН 
У ВИДАННІ 
«ДНІПРА»

Джек Лондон. Твори в дванадцяти томах. 
Томи 1— 6. Київ, «Дніпро», 1969— 1970.



терпретаціях Джека Лондона. 
Адже, на відміну від оригіна
лу, переклад — категорія істо
рична і потребує оновлення, 
щоб прийти у відповідність як 
з мовними нормами певного іс
торичного періоду, так і з лі
тературно-естетичними смаками.

І ось перед нами досягнення 
української лондоніани: перші 
шість томів запланованого ви
давництвом «Дніпро» дванадця- 
титомника.

Тиражем 35 000 примірників 
(порівняймо: тридцятитомник
виходив 3-тисячним тиражем) 
маємо видання, що стало під
сумком більш як 50-річного ос
воювання Лондонового доробку 
нашою мовою; видання, яке, 
включивши все те краще, що 
було створене працею поперед
ніх поколінь перекладачів, ка
же й своє нове вагоме слово.

Які ж твори увійшли в оці 
шість томів? 1-ий та 5-ий томи 
містять оповідання (збірки 1900 
-—1906 рр. у 1-му і 1907 —■ 
1912 рр. у 5-му). Гостро-соці
альний роман «Залізна п’ята» 
читач знайде в 4-му томі, а в 
6-му — роман «Мартін Іден», 
де зображується доля митця в 
світі наживи та розвінчується 
ніцшеанство. Останній темі при
свячений також роман «Морсь
кий вовк» (том 3). У нарисах 
«На дні прірви» (том 2) зма
льовані жахливі картини життя 
тогочасної трудової Англії. 
Цикл статей («Про себе», «Ре
волюція» та інші), надрукова
ний у томі 6-му — нове сло
во в публіцистиці початку на
шого сторіччя.

Анімалістські повісті, напи
сані з тонким знанням психо
логії та поведінки тварин,‘ умі
щено в 2-му («Поклик пред
ків») та в 3-му томах («Біло- 
зуб»). Переклад драми «Кра
діжка» (т. 6), що успішно йшла 
в багатьох театрах, зокрема у 
київському театрі ім. Івана 
Франка, в рецензованому ви
данні належить, мабуть, до 
найвдаліших. Відчувається, що 
Ірина Стешенко — не лише 
блискучий перекладач, але й до
брий знавець вимог сцени. Во
на дуже вдало розв’язує сти
лістичні проблеми перекладу 
драматичного твору, майстерно 
відтворює ритм і напруженість 
сценічного діалогу.

Автобіографічні нариси «До
рога» ввійшли до 4-го тому. В 
3-му вміщено і дещо слабший 
твір — «Перед Адамом», де 
автор робить спробу простежи
ти зачатки людської спільноти. 
Повість «Гра» (т. 3) трактує
спортивну тему. Загалом же 
майже все те, що ввійшло до 
перших шести томів, гідно ре
презентує Лондонів доробок.

Перекладачам творів амери
канського письменника довело
ся долати чималі труднощі. 
Відтворити Лондонів стиль не
легко. Він мав славу вправно
го новеліста та романіста, май
стра міцно збудованої компози
ції.

Вірний думці Герберта Спен
сера, що в епоху великих швид
костей людство вміє думати 
швидше, автор гасла «Робіть 
фразу так, щоб вона була міц
на, жива і яскрава!», Джек 
Лондон намагався за допомо
гою мінімальних засобів мовної 
експресії досягли максимально
го емоційного впливу на читача. 
Його діалог завжди динаміч
ний, сповнений внутрішньої на
пруги. Коли треба, він уміє 
бути риторично-патетичним, по
єднуючи пафос думки, схвильо
ваність почуття з граничною ви
разністю вислову. Порівняння, 
метафори, синекдохи, виступа
ють у Лондона як безпосеред
ній будівельний матеріал об
разу.

Він чудово відтворює урива
ну й малослівну мову золото
шукачів, приправлений «соло
ним» слівцем жаргон волоцюг, 
сповільнену, образну мову інді
анців. Говорять його герої ду
же характерно, інколи «ковта
ючи» і перекручуючи звуки та 
слова, конденсуючи звороти і 
без того економного англо-аме- 
риканського синтаксису.

Лондонові описи природи 
вельми ощадливі щодо худож
ніх засобів. їх  дуже багато, і 
вони відіграють нерідко роль 
тієї ліричної паузи, яка дає 
читачеві змогу відпочити від 
динамічного напруження сюже
ту, чи то (коли подані на по
чатку твору) виступають тлом, 
на якому рельєфніше розгорта
ються дальші дії. До того до
даймо проблему реалій — ви
разів, що означають явища чу
жої матеріальної та духовної

культури, — і картина трудно
щів стане очевидною.

Двадцять сім перекладачів 
зробили свій внесок у нове ви
дання. Серед них знаходимо 
світле ім’я патріарха перекла
дацької справи — Максима 
Рильського. Список прикрашу
ють імена таких досвідчених пе
рекладачів. як Ірина Стешенко,
Ольга Сенюк, Юрій Лісняк, 
Олександр Терех, що освоїли 
вже чимало позицій на укра
їнській карті надбань світової 
літератури.

Гортаємо сторінки, з яких 
Лондон промовляє до нас по-ук
раїнському, і перше, що впадає 
в око, — це наявність суворої 
редакторської лінії. Адже 27 
перекладачів — це 27 почерків, 
та й деякі переклади зроблено 
понад 40 років тому. І все ж ви
дання являє собою діалектичну 
єдність, де виразно проступають 
неповторні риси Лондонового 
почерку і заразом творче облич
чя кожного перекладача. Це має 
особливо велику вагу ще й тому, 
що, скажімо, більшість північ
них оповідань споріднені тема
тикою і в багатьох виступають 
одні й ті самі герої (Принс, Мел- 
мют Кід, Ситка Чарлі, Бетлз).

Тонке відчуття авторського 
стилю, справді артистичне вмін
ня перевтілитися, ретельне від
творення ідейного змісту з усіма 
його відтінками, максимальна 
близькість у передачі образної 
системи притаманні всім без ви
нятку інтерпретаторам творів 
Джека Лондона.

Ось, наприклад, як відтворено 
в оповіданні «Правуй на захід» 
пейзажний образок, що епіфо
ричною будовою фрази ніби наг
нітає напруження:

«А gray gloom shrouded the 
world. The clouds were gray; the 
driving seas were leaden gray; the 
smoking crets were a gray churning; 
even the occasional albatrosses 
were gray, while the snow-flurries 
were not white, but gray, under the 
sombre pall of the heavens. Life on 
board the Mary Rogers was gray,— 
gray and gloomy».

«Сірий морок сповивав світ. 
Хмари були олив’яно-сірі, і ви
сокі невпинні хвилі були сірі, 
і баранці на них кипіли сірою 
піною, і навіть альбатроси, що 
пролітали вряди-годи, теж були 
сірі, ба й снігові завії здава
лись не білі, а сірі під похму
рим напиналом хмарного неба. СО 
Саме життя на борту «Мері “



Роджерс» було сіре — сіре й 
понуре». (Переклад Ю. Лісня- 
ка, т. 5, стор. 217).

Індивідуальну мову героїв з 
елементами, які виходять за ме
жі літературної норми, україн
ські перекладачі часто віддають 
за допомогою відхилень від 
норм української мови — і це 
не порушує мовної тканини тво
ру, бо відхилення тут є і в ори
гіналі, отже, воно художньо ви
правдане.

Ось, скажімо, мова матроса- 
ірландця в оповіданні «Френсіс 
Спейт»:

«If yez don’t make mate for us, 
we’ll be makin’ mate of yerself, — 
Behane threatened. — Somebody 
must die, an’ as well you as 
another».

« — Ну, як ти не хочеш нам 
мняса зготувати, то ми з тебе 
самого мняса наробимо, — по- 
грозився Бігейн. — Так чи так, 
комусь тра вмирати, то чом не 
тобі?»

Часом перекладачі вживають 
чисто розмовні вислови, непра
вильні відмінки іменників і 
прикметників та форми дієслів. 
(Наприклад, мова золотошукача 
Луї Савойя в оповіданні «Жі
ноча снага», т. 1, стор. 231).

Проте чимало діалектизмів і 
жаргонізмів, що відіграють таку 
важливу стилістичну роль, не 
відтворено, і це навряд чи мож
на поставити на карб переклада
чам. Це дуже складне питання 
теорії і практики перекладу, яке, 
очевидно, не скоро діждеться од
нозначного розв’язання.

Щодо образних географічних 
назв, то українські інтерпретато
ри правильно зробили, переклав
ши більшість із них. Адже ці 
назви промовляють до нашого 
розуму й серця, в них і мудрість 
дітей природи — індіанців, і 
втома першовідкривачів. Це та
кі географічні назви, як «Білий 
кінь» (т. 1, стор. 238), «Оленя
чий брід» (т. 1, стор. 97), «за
тока Коронації» (т. 5, стор. 
19).

Правда, не всюди послідовно 
додержано цього принципу. Так, 
у повісті «Поклик предків» чи
таємо про «кудлачів... що жили 
в цій стороні від П’юджет Саун
ду аж до Сан-Дієго» (т. 2, 
стор. 235). Це речення в давні
шому перекладі (видавництво 
«Сяйво», XI, 239) звучало: 

^  «Кудлачі... що жили від прото
ц і  ки Пуджет — аж до Сан-Дієго».

Як бачимо, слово «sound» транс
крибоване — набір звуків для 
українця, а, перекладене, воно 
повне семантичного значення. 
Це — один з дуже рідких ви
падків, коли поновлення не пі
шло на користь перекладові.

До речі, в інших місцях на
дибуємо переклад цього слова, а 
не- транскрипцію («Північна 
Одіссея», т. 1, стор. 132 і далі).

Вміщена в 1-му томі карта 
Аляски та північно-західної ча
стини Канади (стор. 32) допо
магає при читанні північних 
оповідань та романів. Та гео
графія творів Джека Лондона 
дуже широка, причому місця 
дії декотрих з них, зокрема 
острови Океанії, мало знані 
українському читачеві. Отож 
карта Океанії також стала б 
у пригоді, але тут її не зна
ходимо.

Перекладачі обережно віддали 
властивий творам письменника 
місцевий, національний та часо
вий колорит. Вони зберегли най- 
загальніші реалії, як-от: каное, 
мокасини, тотем, чечако. Прав
да, робиться це не завжди послі
довно. Наприклад, поняття 
«wigwam» попадається і транск
рибоване, що цілком правильно, 
і перекладене як «намет» (т. 1, 
стор. 130).

Трапляються в перекладах і 
змістові неточності. Так, в опо
віданні «Північна Одіссея» чи
таємо про метисів, що були «то
варишами по зброї» (т. 1,
стор. 129), хоч в оригіналі ска
зано, що вони були «товаришами 
по поразках».

У 1-му томі вміщена передмо
ва Захара Лібмана — «Письмен

н и к , що поруч з нами». Перед- 
мовне слово до такого солідного 
видання — це трибуна для до
слідника. Хоч у радянському 
лондонознавстві є чимало фун
даментальних праць про Джека 
Лондона, багато проблем, аспек
тів, взаємозв’язків чекають ще 
свого висвітлення.

Тепер, коли з ’являються нові 
українські переклади, завдяки 
чому Лондонова творчість стає 
об’єктом зацікавлення дедалі 
ширших кіл читачів, глибокий 
аналіз і осмислення її стає ко
нечною потребою.

Обсяг передмови давав змогу 
сказати нове слово про видатно
го американського письменника. 
На жаль, цю можливість не було

використано. Поза увагою 
3. Лібмана залишилося дуже ба
гато проблем, як-от: характери
стика Лондонової творчості на 
загальному тлі американської 
літератури (літературні парале
лі між ним, з одного боку, і 
О’Генрі, Брет-Гартом та англій
цем Р. Кіплінгом — з другого). 
Дуже мало ^ск&зано про вплив 
на письменника передової філо
софської та природничо-науко
вої думки його епохи: не висвіт
лено складного впливу естетич
них і філософських традицій За
ходу на формування Лондоново- 
го світогляду, болісний процес 
змагання з ними. Нарешті — і в 
цьому найсерйозніша хиба пе
редмови — ні словом не зга
дується в ній про історію осво
єння Лондонового слова на 
Україні. Коли б не окремі при
мітки до 1-го тома та повідом
лення, що в останньому томі 
буде подано бібліографію укра
їнських видань Лондона, то в 
читача могло б скластися уяв
лення, що українських перекла
дів Джека Лондона раніше вза
галі не існувало.

Приємне враження справляє 
художнє оформлення видання. 
Воно ілюстроване численними, 
дуже цікавими фотографіями. 
Це — і Джек Лондон у різні 
періоди життя; і фотознімки, які 
знайомлять з побутом, що його 
описав письменник; репродукції 
оригінальних видань Джека 
Лондона, а також обкладинок 
окремих українських видань; 
кадри з кінофільмів за Лондоно- 
вими творами та сцени з теат
ральних вистав. Кожен том за
кінчується своєрідним глосарієм 
слів-реалій, термінів, прізвищ та 
географічних назв. Подано та
кож англійські заголовки творів, 
прізвища перекладачів та стилі
стичних редакторів давніших 
перекладів.

Дуже добре зробило видавни
цтво, що використало найкращі 
давні переклади з «Сяйва», хоч 
вони, звичайно, потребували ре
дакції. Більшість давніх пере
кладів — Вероніки Гладкої та 
Катерини Корякіної, Дмитра 
Лисиченка, Ольги Косач-Криви- 
нюк, Федора Яцини, Івана Риль
ського та Марії Грей — зреда
гували Ольга Сенюк і Юрій 
Лісняк.

Звичайно, не всі старі пере
клади можна було використати.



тому, наприклад, переклад Лон- 
донових нарисів «The People of 
the Abyss» Дмитра Лисиченка 
(«Люди безодні», видання «Сяй* 
ва», т. XI) замінено новим, що 
його зробив Еміль Хоменко 
(«На дні прірви», т. 2). Зістав
лення обох варіантів переконли
во показує перевагу Хоменкової 
інтерпретації. Почати хоча б з 
того, що Д. Лисиченко просто 
випустив віршований пролог та 
епілог. Е. Хоменко ж тут не від
ступив од оригіналу, повністю 
переклавши ці вірші.

Окремої розмови вартий Хо- 
менків переклад «Дороги» (т. 4), 
до речі, перший українською 
мовою. В оригіналі цей твір на
сичений просторічною лексикою, 
жаргоном американських воло
цюг, всім тим, що об’єднане спе
цифічним англомовним понят
тям «сленг». Перед переклада
чем стояло надзвичайно складне 
завдання — віддати цю мовну 
категорію, яка не має повної 
аналогії в українській мові. І ко
ли Хоменко досяг успіху, то 
саме тому, що сміливо черпав з 
українських простомовних та 
діалектних джерел, вдавався до

НАТХНЕННА
М УЗА
Ж ЕРОМСЬКОГО

Творчість Стефана Жером- 
ського така багата, що нині, че
рез 45 років після його смерті, 
ми є свідками цікавих знахідок з 
його спадщини. Так, минулого 
року знайдено XXI том «Щ о
денників» Ст. Жеромського,

«вуркаганської» лексики, а то й 
до новотворів. Вирвані з контек
сту, не всі ці вислови, можливо, 
будуть зрозумілі (глипнути стор
чака, що тьху вчесати, на сто з 
оком, перекабанити на своє, піти 
в свист), але певна домішка їх 
до ширше вживаної лексики до
помагає відтворити мову зма
льованого у творі соціального се
редовища.

Новий 12-томник Джека Лон
дона є цінний внесок у скарбни
цю української перекладної лі
тератури. Сподіваємося, що ви
давництво «Дніпро» й далі зба
гачуватиме її багатотомними ви
даннями і класиків, і сучасних 
зарубіжних письменників. По
греба в таких виданнях вже дав
но наспіла. Згадаймо Каменяре
ві слова: «Добрі переклади важ
них і впливових творів чужих 
літератур... належать до підва
лин власного письменства... Пе
реклад — один з засобів збага
чення душі цілої нації пересад
женням на рідний грунт найза- 
пашніших квіток з чудового са
ду світової культури».

Роксоляна ЗОРІВЧАК
м. Львів

який досі вважали загубленим. 
До творчості письменника не 
втрачають інтересу й українські 
читачі — про це свідчить поява 
«Історії гріха» у перекладі Сте
пана Ковганюка.

Ім’я Стефана Жеромського ві

доме на .Україні давно. Вже 
1899 р. на сторінках «Літера
турно-наукового вістника» у пе
рекладі Осипа Маковея було на
друковано три новели польсько
го прозаїка — «Тіні», «Легенда 
про «Лісового брата» та «На 
помості». Відтоді опубліковано 
в українських перекладах 
Я. Веселовського, В. Левицько- 
го, І. Калиновича, С. Сакидона 
та М. Лебединця новели «Щоб 
там й сталось, най влучить ме
не», «Сумерки», «Покуса», 
«Месть є моя...», «Табу», по
вість «Подвиг поручника Сні- 
ци», а також роман «Провесна». 
1954 р. М. Пригара переклала 
роман «Бездомні», а 1965 р. 
П. Погребна вдруге познайомила 
українського читача з романом 
«Провесна». Отже, зацікавлен
ня творчістю Стефана Жером
ського на Україні, можна сказа
ти, було постійним.

Це й не випадково. С. Же- 
ромський глибоко розумів со
ціальні процеси, що відбувалися 
в надрах класового суспільства, 
викривав церед світом облудні 
ідеали панівних «верхів». Він 
був невтомним будителем народ
них мас, виразником їхніх дум 
та сподівань.

Комплекс соціально-психоло
гічних проблем, що їх висувала 
драматична історія Польщі, 
завжди стояв у центрі уваги 
письменника. Тому й роман «Іс
торія гріха» (1908) — неабияка 
творча удача прозаїка — став 
надзвичайно популярним серед 
читачів. Ще за життя автора він 
мав сім видань, та й пізні
ше неодноразово перевидавався; 
його й досі залюбки читають не 
тільки на батьківщині Жером
ського, а й далеко за її межами.

У романі описана трагічна 
доля молодої дівчини з народу 
Єви Побратимської, яка прагне 
великого, прекрасного кохання, 
мріє про щастя. Та життя не
щадно розбиває її рожеві мрії. 
Покинута своїм коханим, Лука
шем Непол омським, морально 
надломлена, зацькована бездуш
ним оточенням, позбавлена засо
бів існування, Єва стає на шлях 
злочинства, скочується на дно і 
закінчує страдницький життєвий 
шлях під кулями бандитів.

Хто ж винен у трагедії дівчи
ни? Жорстока соціальна дійс 
ність того часу? Чи «гріховні» 
нахили людини, «недоскона-

Стефан Жеромський. Історія гріха. 
Київ, «Дніпро», 1^70.
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лість» її психіки? Такі питання 
ставила критика після появи 
цього, за влучною характеристи
кою М. Горького, песимістично
го, але щирого роману. М. Горь
кий рекомендував його письмен
ниці Л. Никифоровій, котра пра
цювала над книжкою про того
часний жіночий рух. «Історія 
гріха» дістала діаметрально про
тилежні оцінки Елізи Ожешко та 
Владислава Реймонта і надовго 
зробилась об’єктом літератур
них суперечок.

Твір вражає різноманітністю 
порушених у ньому суспільних і 
морально-етичних проблем.

Автор зображує місто-спрут, 
молоха, що пожирає людей.

«О місто, місто! — читаємо в 
романі. — Якби людина мала 
силу пригорнути тебе до грудей 
своїх, о місто! Якби можна було 
викупити весь нещасний світ... 
Викупити з рук негідників, з-під 
влади мерзенних тиранів, шахра
їв, багачів, панів, з-під опіки 
найгірших і найпідліших — па
сивних спостерігачів, тих байду
жих, що спокійно їдять і весело 
п’ють...»

Письменник гнівно картає 
буржуазію, викриває її жорсто
кість, егоїзм, байдужість до 
людських страждань. Він, одна
че, не бачив провідної суспіль
ної сили — пролетаріату, яка 
мала оздоровити світ. Тому й не 
дивно, що Жеромський віддає 
данину утопічним ідеям. Митець 
вірив, що не революція, а силь
на особистість, геніальний ви
нахідник, технічний прогрес 
урятують під’яремну Польщу, 
принесуть народові соціальне і 
національне визволення. Цей 
мотив звучить і в «Думі про 
гетьмана» (1908), «Красі жит
тя» (1912). в «Історії гріха».

Критикуючи панівні верстви, 
Жеромський водночас щиро 
співчуває пригнобленим, уболі
ває за просту людину, прирече
ну на страждання у ворожому 
їй, антигуманному буржуазному 
суспільстві.

Колись романіст сказав: «Я  
беру факт, людину, тип, ловлю 
його думки, стежу за тремтін
ням його мозку, рухами його 
рук, виразом обличчя, стежу за 
його почуттями —• і описую. 
Для мене важливе тільки одне 
— поневіряння людини...» Сло
ва польського критика Ігнаци

Матушевського про роман «Б ез
домні» — «це безугавний крик, 
це синтез болю» — повністю 
можна віднести й до роману 
«Історія гріха». Невипадково 
Стефана Жеромського називали 
«серцем сердець» польської лі
тератури.

Пристрасне шукання правди, 
шляхів розв’язання психологіч
них, соціальних, філософських 
та етичних проблем, від яких 
задихається буржуазний світ, 
зближують «Історію гріха» з 
«Воскресінням» Л. Толстого та 
«Повією» Панаса Мирного, із 
«Сестрою Керрі» та «Американ
ською трагедією» Т. Драйзера. 
Це слушно підкреслила у після-

до кого
ПРОМОВЛЯЄ
«ПОЕТРІ»?

1933 року один з найбільших 
англомовних поетів Томас Еліот 
у статті «Сучасний розум» пи
сав: «Очевидно, нема двох чита
чів, які підходили б до поезії з 
однаковими запитами. Але між 
запитами і відповідями на них 
завжди існує якийсь постійний 
спільний елемент, так само як 
зразки кепського та гарного 
письма існують незалежно від 
наших уподобань; проте кожна 
спроба сформулювати цей спіль
ний елемент обмежується рам
ками окремих людей в окремих 
ситуаціях в окремі часи; і чіт
ких контурів ці обмеження на
бувають лише в історичній пер
спективі». Це досить лаконічне

мові до роману Валерія Вєдіна. 
До речі, авторка післямови, на
писаної з глибоким знанням 
предмета, одна з перших після 
війни наново відкрила україн
ському читачеві Жеромського, 
дослідивши ранній період його 
творчості і висвітливши —- кра
ще від своїх попередників — усі 
етапи письменницької діяль
ності автора «Провесни».

Треба відзначити вдалий пе
реклад Степана Ковганюка. Пе
рекладач чудово передає нюан
си польської мови, зберігає при
таманні авторові стильові особ
ливості.

Володимир КУЛИК
м. Львів

й поступове, як на Еліота, 
твердження нагадує про те, що 
кожна поетична школа, кожна 
течія в поезії обов’язково скеро
вана на «окремих людей в окре
мих ситуаціях в окремі часи». І 
навпаки: окремі люди в окре
мих ситуаціях в окремі часи 
створюють поетичну школу, що 
відповідає їхнім ідеологічним, 
естетичним настановам.

Яким же є з цього погляду 
обличчя одного з найпомітніших 
американських видань, присвя
чених поезії, — чікагського ча
сопису «Поетрі»? Заснував його 
1912 року американський поет 
і видавець Геріет Монро. Тут 
друкувалися багато відомих пое

«Поетрі» («Поезія»), Чікаго. Січень — грудень
1970 р.



тів, з творчістю яких обізнаний 
і радянський читач. Це, зокрема, 
Томас Еліот, Роберт Фрост, 
Карл Сендберг, Емі Ловел, Гарт 
Крейн, Теодор Ротке.

Колись цей щомісячник стояв 
на досить прогресивних позиці
ях. На жаль, цього не можна 
сказати про його сьогоднішнє 
спрямування.

У часописі переважає аморф
ний та безвиразний модернізм.

Ось, наприклад, у лютневому 
номері надруковано вірш «Плю
раліст» відомого в США поета 
А. Р. Аммонса, автора кількох 
збірок. Ця поезія досить типова 
для «Поетрі» як за своєю фор
мальною побудовою, так і за ес
тетичними принципами.

Плюраліст
Вітри легкі та змінні

схоплюються
у височінь
з шишок або шишки збивають 
і ті перевертаються 
немов брилі 
на землю впавши

або крилатки клена 
які виражати здатні 
супротивні напрями 
один бік іде на захід а 
другий на схід чи північний схід 

або один
вгору а другий 
вниз: складний рибальський 

гачок:
нахиляння крутіння 
хилитання
наче два розуми в нього
принаймні
і зі зручною
(хоч і лячною) копією
ті клени
взагалі не йдуть нікуди

Подібні до цього вірша і тво
ріння Джона Унтерекера, викла
дача сучасної поезії. Автор не 
дуже вдалої книжки про Гарта 
Крейна виніс на суд читача свій 
опус під такою назвою: «Фото
графії. Контрольні відбитки:

36 штук». Такою ж пусткою і 
безглуздям віє від поезій Вілья- 
ма Піта Рота «П ’ять поем», нуд
ної та нездарної поеми авангар
диста Тернера Кессіті «Пілоти 
в Африці» (цій «серії з дванад
цяти розділів», що, як зазначає 
редакція, «на жаль», досі не 
знайшла собі видавця, присвяче
но увесь липневий випуск), тво
рів Діка Аллена й Роберта Уот
сона (січень), Е. Мак-Кіма та Рі- 
чарда Ебергарта (жовтень).

Не краще стоїть справа і з 
критикою, яка, треба сказати, 
не вельми вправно послуговуєть
ся здебільшого імажиністським 
методом, що його розробили у 
першій чверті двадцятого сто
річчя їтс, Еліот, Паунд та їхні 
однодумці. Критичні рецензії ча
сто надто поверхові, переобтяже
ні переказом змісту й надмірною 
кількістю цитат. Ось, наприклад, 
зразок розумування Луїса Вор- 
ша, головного редактора часопи
су «Енджл Гейр Мегезін» і 
книжкового видавництва «Енджл 
Гейр Букс». Виступаючи у бе
резневому числі «Поетрі» з кри
тичним оглядом кількох поетич
них збірок, Ворш пише з приво
ду ірраціональної, трюкацької 
книжки поета Тома Кларка: «Пе
реважна більшість віршів Тома 
Кларка написані або стансами 
або блоками рядків, між якими 
поет не залишає багато просто
ру. Той факт, що вірші вигляда
ють дещо традиційно, спантели
чує... Його вірші дуже напруже
ні, що компенсує брак простору, 
швидкість додає повітря й рит
мічності тій гущавині, яка скла
дає осердя з почуттям тієї пев
ності, котра стає почуттям радо
сті».

Щоправда, не все у чікагсько- 
му часописі таке безвідрадне.

З усього річного комплекту

найцікавіший, либонь, номер, 
присвячений перекладній поезії. 
Тут репрезентовані поети різних 
епох і спрямувань. Читач має 
добру нагоду познайомитися з 
новими зразками перекладів із 
Гомера і Гете, Вергілія і Галі- 
ба, Павезе і Ріцоса тощо. Ама
торам теорії і практики перекла
ду цікаво буде порівняти з ори
гіналом чудове відтворення 
Майклом Месіком відомої поезії 
Олександра Пушкіна «Луна». 
Перекладач поступається деяки
ми формальними засобами орга
нізації вірша задля відтворення 
його ідейно-естетичного звучан
ня.

Варто відзначити також на
сичені справжнім соціальним 
протестом вірші Марвіна Бела, 
автора книжки «Можливий том 
снів», відзначеної 1969 року 
поетичною премією. Привертає 
увагу твір Бела «Поверніть тем
ряву», вміщений у березневому 
числі «Поетрі».

У червневому номері впада
ють в око поезії Дейзі Елдан 
(авторки збірки «Індійські вір
ші») «Я  прокидаюсь у цих го
рах» і «Він увійшов у північ». 
Відвертою безкомпромісністю 
вирізняються твори Калвіна 
Форбса «Шоколадні солдатики» 
і «Блюз Габріела».

Отакі, коротко кажучи, про
махи і здобутки часопису «По
етрі» за 1970 рік. Хтозна, чи 
вдасться у 1971 році прогресив
ній літературній громадськості 
США справити свій вплив на 
видання, що могло б, як на зорі 
свого існування, посісти провід
не місце у пропаганді демокра
тичної американської та зару
біжної поезії.

Лесь ГЕРАСИМЧУК
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ї ОНОВЛЕНА БАТЬКІВЩИНА

АВСТРІЯ
При театрознавчому фа

культеті Віденського універ
ситету створюється архів 
сучасного театру, в якому 
дослідники театру, радіо і 
телебачення діставатим уть 
вичерпну інформацію з пи
тань теорії і практики сучас
ного сценічного мистецтва. В 
архіві зберігатимуться й 
найновіші театрознавчі пра-

АНГЛІЯ
Лондонський театр «Р а - 

ун дха ус» пропонує глядачам 
«нову музичну комедію в 
стилі рок-н -рол» за мотива
ми... «О те лло ». Спектакль 
має назву «Візьми мене за 
д уш у» з підзаголовком «Р ок- 
н-рол О телло» і являє со
бою блю знірську пародію на 
трагедію Ш експіра. Л ібрет- 
ти ст і постановник Джек Гуд  
убрав акторів у  костюми 
х і п п і .

На урочистому вечорі, присвяче
ному XII Робітничому фестивалю у 
м. Ростоку (НДР), серед інших ко
лективів було відзначено гурток жи
вопису і малювання при Майнінгсь- 
кому будинку культури імені Арту
ра Бекера. Учасників гуртка наго
роджено премією першого класу «за 
художню народну творчість». Цієї 
високої нагороди вони удостоєні за 
другу частину циклу «Рена», що 
складається з чотирнадцяти моноти- 
пій на тему соціалістичної перебудо
ви району Рени. Цей гурток, на чо
лі якого стоїть художник Еріх Шмідт, 
уже багато разів привертав до себе 
увагу громадськості художніми до
сягненнями і зразковою спільною 
працею. Так, 1966 року, до 20-х ро
ковин СЄПН, гуртківці створили пер
шу частину циклу, в якій відобра
жені події з історії революційного 
руху на землях Рени. Гурток одер
жав тоді премію профспілок. До 
двадцятиліття НДР міністр культури 
республіки присвоїв йому звання 
«Видатний народний художній ко
лектив».

«Рена» — поки що найбільша пра
ця колективу.

Головне завдання, що його стави
ли перед собою гуртківці, — пока
зати, як народжується нове, як во-

За  наш у соціалістичну Рену.

но росте і міцніє в цьому суворому 
краї, де природа не дуже щедра до 
людей, де треба докласти особливо 
багато сил, щоб земля віддала лю
дині свої скарби; показати й тих, 
хто творить нове життя, будує со
ціалізм. За задумом авторів, їхній 
цикл мав стати своєрідною епічною 
оповіддю про зміни в суспільному 
житті й у свідомості людей, зміни, які 
відбуваються в усій Німецькій Демо
кратичній Республіці.

Народженню кожного окремого 
малюнка передували палкі дискусії 
гуртківців, розмови з громадським 
замовником — комітетом профспі-

Прибуття нової техніки.

АФГАНІСТАН
Вийшов на екран перший 

національний повнометраж
ний худож н ій  фільм  «Сва
тання», поставлений випуск
ником московського Всесо
юзного державного ін сти ту 
ту  кінематографії Абдоком 
Халеком Алілом . У  ньому 
розказано історію  трагічного 
кохання бідного юнака до 
дівчини із заможної родини 
—■ кохання, що штовхає ге
роя ф ільм у на ш лях злочи
ну.

ГАНА
Незабаром на екрани краї

ни вийде документальний 
фільм «Вони це ховаю ть», 
присвячений десяткам тисяч



Голова кооперативу.

лок, з трудящими заводів і сільсь
когосподарських кооперативів.

У гуртку Еріха Шмідта вільно роз
виваються здібності кожного самоді
яльного митця, і водночас у вели
ких спільних працях гуртківці вмі
ють досягти стильової єдності. У них

свій метод роботи: спочатку кожний 
окремо працює над тою самою те
мою, а потім вони разом вибира
ють оптимальний варіант, додають, 
уточнюють, переробляють.

В окремих портретах автори цик
лу не лише добиваються зовнішньої 
подібності, розкривають індивідуаль
ну психологію людей, а й прагнуть 
відтворити типові риси людини со
ціалістичного світу. З трьох портре
тів постають яскраві образи людей 
нової Німеччини — командира під
розділу прикордонників, голови ве
ликого сільськогосподарського коо
перативу і заступника міністра на
родної освіти Карла Дітцеля, уро
дженця Рени, що пройшов шлях від 
робітника до державного діяча.

Типовість явищ і постатей, змальо
ваних у циклі, ще яскравіше вияв
ляється у творах, присвячених таким 
темам, як зміцнення робітничо-се
лянської держави, озброєння робіт
ничого класу (створення бойової гру
пи), індустріалізація селянської 
праці.

Глибока любов до рідного краю 
відчувається в пейзажних малюнках, 
вбни перейняті гордістю за те, чого 
досягли трудящі на своїй землі (ар
куші «Тут ми стоїмо на вахті», «Коо
ператив Кальтенсундгайм»).

Надзвичайно плідною виявилася 
спільна творча праця для художни- 
ка-професіонала Еріха Шмідта і мит- 
ців-аматорів. Гуртківці не тільки 
пройшли під керівництвом Шмідта 
школу майстерності, а й самі багато 
дали своєму вчителеві.

творів африканського мис
тецтва, похованим у підзем
них запасниках Британсько
го музею. Ці твори награбо
вані й вивезені з Чорного 
континенту кількома поко
ліннями колонізаторів та ра
боторговців.

Схвальними рецензіями 
зустр іла  критика нову книж
ку відомого новеліста Шра- 
вана Кумара «О чі темряви». 
Книжка складається з ш іст
надцяти оповідань, написа
них мовою гінді; надрукува
ло ї ї  делійське видавництво 
«Н еш нел пабліш інг ха ус».

ІТАЛІЯ
Федеріко Ф елліні почав 

роботу над новим художнім  
фільмом «Р и м ». Фільм ма
тиме вісім епізодів, які, за 
словами режисера і сцена
риста, складуть своєрідний 
портрет Рима, проілю стру
ють три суб’єктивних погля
ди автора на «вічне м істо». 
Зніматися у ф ільм і зап
рошені Анна Маньяні. Аль
берто Сорді, Ніно Манфреді, 
Марчелло Мастрояні та ін
ші відомі італійські актори.

І

ДЖЕЙН ФОНДА а 
«СОЛДАТСЬКИЙ РУХ»

Талановита американська кіноакт
риса Джейн Фонда вважає себе не 
лише актрисою, але й громадянкою. 
Довгий час її називали найінтелігент- 
нішою зіркою Голлівуду. Тепер жур
налісти чомусь забули про цей епі
тет.

«Моя дочка завжди прагнула са
мостійності. Я і пальцем не ворух
нув, щоб допомогти їй стати кіно
акторкою. Не тому, що не хотів, 
а тому, що батьківська протекція бу
ла б образлива і принизлива для 
неї. Вона горда і незалежна в усьо
му, вірна своїм переконанням, сво
єму сумлінню. Моя Джейн — дів
чина з характером», — ці слова на
лежать батькові актриси, Генрі Фонда.

Усі знають, що вона дочка попу
лярного актора, який грав у фільмі 
«Дванадцять розгніваних чоловіків*». 
Усім відомо, що Джейн Фонда та
лановита артистка. Але ім'я її по
в’язане не лише з кінематографією. 
Вона активна учасниця кампанії про
ти війни у В'єтнамі, палка поборниця 
расової рівності, захисниця індіанців 
та негрів.

Me раз вона потрапляла за грати, 
не раз проти неї порушували судові 
справи. Не завжди власті, затриму

ючи «бунтівливу» актрису, наважува
лись прямо обвинувачувати її в по
літичній діяльності. Останнім разом 
Джейн заарештували під тим приво
дом, що вона нібито має при собі 
наркотики. Насправді то були ліки і 
вітаміни. На «наркоманку» наділи на
ручники і відпровадили під конвоєм 
до в’язниці. Через 10 годин Джейн 
звільнили. На знак протесту проти 
війни у В’єтнамі вона простояла цілу 
ніч на площі Об’єднаних Націй у 
столиці штату Колорадо Денвері, а 
після того оголосила голодовку. Во
на — учасниця «солдатського руху», 
одна з тих, хто несе в солдатські ка
зарми полум'яні слова правди, за
кликаючи американців, яких посила
ють убивати безневинних людей, до 
боротьби за мир.

Рух цей виник не так давно, ро
ків зо два тому. Початок йому по
клала відмова доктора Говарда «Не
ві викладати медицину «спеціальним 
військам». За це він просидів у в’яз
ниці 26 місяців. Біографія в нього 
і раніше була «не зовсім чиста». Він 
брав участь в «організаціях чорних». 
Це посилило його «провину».

Похмура тюремна камера не зло
мила його духу. Вийшовши на волю,

Федеріко Фелліні.

Опубліковано невідомий 
скрипковий концерт Пагані- 
ні. Досі вважалося, що нот
ний запис цього твору, напи
саного 145 років тому, був 
або знищений, або без сліду 
загублений. П ісля 1840 року 
—  року смерті композитора —  
концерт не виконувався. 
Перше знайомство лю бителів 
музики з твором великого 
скрипаля відбудеться в Лон
доні.

КАНАДА
і ■— ч

«Товариство сприяння роз
виткові канадської кінемато
гр а ф ії» відмовилося подати 
будь-яку допомогу авторам 
ф ільм у про кіноактрису сві
тової слави, канадку за по
ходженням, Мері Пікфорд. 
Дізнавшись про це. 78-річна 
актриса заявила, що готова 
надіслати постановникам 
ф ільм у всі потрібні матеріа- 
ли й документи. 12
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ПОЛЬЩА
На лодзинській кіносту

д ії розпочалися зйомки но
вого кольорового худож ньо
го ф ільм у «Спадкоємці пані 
З уз і». Режисер ф ільм у —  
П. Коморовський. В основу 
сю жету покладено реальні 
події, пов’язані з ліквідацією  
міжнародного центру торгів 
лі наркотиками й діаманта
ми у Варшаві. Деякі епізоди 
ф ільм у будуть зняті в Пари
жі й Дамаску.

РУМУНІЯ
Вийшов у світ перший но

мер ж урн а лу бухарестського 
Музею літератури  «М анус- 
кр іптум », який публікувати 
ме невідомі досі широкому 
читацькому загалові твори, 
листи  й щоденники класиків 
рум унської літератури . На 
чільному місці в цьому но
мері нового ж урн а лу —  вид- 
рукована вперше повість ви
датного прозаїка Михаїла 
Садовяну (1880 —  1961).

церквою, бо поліція заборонила 
учасникам заходити всередину. Сол
дати, стоячи навколішках, молилися 
за припинення війни, коли наскочили 
поліцаї і всіх заарештували. Потім, 
побоюючись скандалу, власті змуше
ні були випустити затриманих.

Майже в той самий час почали 
виникати і солдатські кафе, ставши 
невід'ємною частиною «солдатського 
руху». Це своєрідні солдатські клу
би, де концерти легкої музики чер
гуються з бесідам^ і фільмами про 
Північний В’єтнам, про кубинську ре
волюцію, про історію американсько
го робітничого руху. Як свідчать не
щодавні демонстрації ветеранів про
ти війни у В'єтнамі, з СШ А ширять
ся акти протесту серед тих, чиїми 
руками американські імперіалісти 
прагнуть чинити свої криваві злочи
ни, серед тих, хто, не боячись ре
пресій, на весь голос заявляє про 
свої переконання, відкривають гро
мадськості всю правду про «солдат
ський рух». Немалий внесок в анти
воєнну боротьбу зробила і відома 
американська актриса Джейн Фонда.

Джейн Фонда.

він почав організовувати антивоєнні 
демонстрації солдатів.

Одна з них відбувалася перед

Бухарестське видавництво 
«М еридіани» пропонує чита
чам цікавий альбом за ре
дакцією мистецтвознавців 
Василе Драгуца, Василе Фло- 
рія, Дана Григореску та Ма
рини Міхалаке. Альбом 
м істить репродукції 1111 
картин і являє собою справ
жню історію румунського 
живопису. Він складається з 
розділів, присвячених старо
давньому малярству (Х8 —  
XVI11 століть), живопису XIX 
і першої половини XX  с то л іт 
тя, а також  сучасному р у 
мунському образотворчому 
мистецтву.

У  Бухаресті була організо
вана перша в Європі рет
роспективна виставка тво
рів скульптора Константіна 
Бранкусі. В експозиції —  50 
найвідоміших скульп тур  
Бранкусі, які зберігаються в 
рум унських музеях і були 
показані останнім часом у 
Нью-Йорку, Ф іладельф ії та 
Чікаго. На виставці досить 
повно представлена твор
ч ість митця.

СЕНЕГАЛ

ю
м

Джаз, який народився на 
початку XX ст. у негритян
ських кварталах американ
ських міст, має своїх ревних 
прихильників у  всіх країнах. 
За повідомленням газети 
«Ж ен А ф р ін », восени цього 
року в столиці Сенегалу Да- 
карі відбудеться міжнарод
ний фестиваль джазової му
зики. Дакар не випадково об
раний місцем майбутнього 
фестивалю. Адже саме звід
си, від берегів Західної А ф 
рики, 350 років тому від
пливли невільницькі кораб
лі, везучи перших чорних 
рабів на плантації Нового 
Світу.

Дакарський фестиваль ста
не не лише зустріччю  пред-

ВЧИТЬ АЛІСІЯ АЛОНСО

Оглядач агентства «Пренса Латі- 
на» Педро Сімон у короткому на
рисі розповідає про історію балету 
Куби. Автор відзначає, що хоча ку
бинський балет ще порівняно моло
дий, проте він має великі успіхи.

Перша балетна школа на Кубі бу
ла створена 1931 р. У ній навчалась 
Алісія Алонсо, яка здобула потім 
світове визнання.

Професіональна кар’єра А. Алон
со розпочалась у США. Тут вона 
стала одним із засновників трупи 
«Караван-балет» Лінкольна Кірштей- 
на; з цієї трупи згодом виріс «Нью- 
Йорк Сіті Балет». Потім Алісія всту
пила до «Амерікен балет театр», де 
о ролі Жизелі мала величезний ус
піх. Відтоді почався злет яскравої 
майстерності актриси, її було виз
нано першою балериною західної 
півкулі світу. Хореографи Баланчін, 
Тюдор, де Мілль та Робіне ставили 
балети спеціально для неї.

Алісія Алонсо — перша балерина 
американського континенту, яку по
бачили глядачі країн соціалістичного 
світу: 1957 року її запросили ви
ступати в радянському балеті.

У славетної артистки була заповіт
на мрія — створити національний ку
бинський балет. У 1948 р. вона ор
ганізувала першу професіональну ба
летну трупу під назвою «Алісія 
Алонсо балет». Трупа працювала в 
неймовірно тяжких умовах. Колектив 
міг існувати тільки завдяки внескам 
танцюристів і матеріальній допомо
зі самої Алісії, бо від держави ні
якої фінансової підтримки не мав. 
Згодом була створена «Академія ба
лету Алісії Алонсо»; через деякий 
час члени її об’єдналися в «Націо-

Молоді артисти М арта Гарсіа та Хор
хе Есківель виконують па-де-де 

із балету «Коппелія».



нальний балет Куби». У цій академії 
вперше були втілені в життя нав
чальні принципи, розроблені Фер
нандо та Алісією Алонсо, які й ста
новлять основу кубинської школи ба
лету.

Після перемоги революції на Ку
бі розпочався новий період у роз
витку кубинського балету. Держава 
взяла трупу на своє утримання, бу
ли створені всі умови для розвитку 
мистецтва танцю.

Перший варненський балетний фе
стиваль 1964 р., в якому взяли участь 
вихованці Алісії Алонсо, довів усьо
му світові, що існує кубинська шко-

ДИНАСТІЯ
У перші дні нового року на сту

дії «Монголкіно» закінчив знімати 
повнометражний документальний
фільм «Шастіни» молодий режисер 
Б. Дашдорж. Стрічка розповідає про 
роботу в Монголії родини радянсь
ких лікарів Шастіних— діда, сина й 
онука, про ту роль, яку відіграли 
вони у підготовці медичних кадрів і 
взагалі у розвитку сучасної клініч
ної медицини в МНР.

Старший з династії Шастіних, Пав
ло Миколайович, приїхав до Монго
лії на запрошення монгольського 
уряду влітку 1923 р., за рік до про
голошення республіки. Тогочасна Ур- 
га була маленьким містечком, і но
вина про прибуття російського вій
ськового лікаря-бороданя враз обле
тіла її найдальші куточки. І хоч Пав
ло Миколайович працював спочатку 
у військовому госпіталі, лами-оточі, 
тобто «зцілителі», що досі тримали 
в своїх руках здоров'я і гаманець 
марновірних людей, сполошилися. 
Вони пустили чутку, ніби чужий лі
кар — убивця і людожер, заборони
ли хворим звертатися до нього, а 
неслухняних проклинали. Тому коли 
Шастін відкрив першу в місті лікар
ню на 25 ліжок, спочатку вона була 
порожня. Лікар сам ходив по юртах, 
шукаючи недужих. Першими його па
цієнтами стали злидарі й хворі, при
речені ламами на смерть.

У 1925 р. під лікарню відвели два 
найкращих у місті двоповерхових бу
динки. Та озвірілі лами підвалили 
один з них. Павло Миколайович на 
руках виносив хворих з вогню/ ви
ходжував їх у себе вдома... Потроху 
слава про російського лікаря, що 
лікує найтяжчі хвороби, поширилася 
по країні. У 26-му році, закінчивши 
Іркутський медінститут, на підмогу 
до батька приїхав Шастін-син, Мико
ла Павлович, з дружиною-мікробіо- 
логом. Його пам'ятають у Монголії 
як організатора і лектора перших 
курсів фельдшерів та медсестер, зго
дом реорганізованих у медтехнікум.

Шість років тому до Улан-Батора 
повернувся народжений тут третій 
представник лікарської династії —  
Шастін-онук, дитячий хірург-консуль- 
тант при міністерстві охорони здоро
в’я МНР.

ставників різних напрямків 
сучасного джазу, а й огля
дом африканського музично
го мистецтва наших днів. 
Т у т  будуть  показані само
бутні обряди та побутові тан
ці, пролунаю ть пісні бага
тьо х народів континенту, які 
назавжди скинули колоні
альне ярмо.

США
«Щ оденники Червоного 

Лиса» —  під такою назвою 
вийшла в СШ А книжка спо
гадів індіанця, якому недав
но сповнився 101 рік. Преса 
передрікає, що книжка ця 
стане бестселером —  адже 
Червоний Лис, син вождя ін
діанського племені, побачив 
на своєму віку чимало —  від 
битв з чужинцями аж  до 
перш их кроків космонавтів 
на Місяці. Свої спогади він 
частково записав, частково 
розповідав усно, а редактор 
«Щ оденників» Кеш Ешер оп
рацював їх  так ум іло, що, ян 
зазначає рецензент тиж не
вика «Тайм », у  книжці «не 
відчувається рука білої лю 
дини».

Перша частина «Щ оден
ників Червоного Лиса» скла
дається із спогадів про бо
ротьбу індіанців проти б ілих 
загарбників, про поодинокі 
перемоги й дедалі частіш і 
поразки. Коли авторові ми
нуло десять л іт  (це було в 
1880 роиі), його послали до 
школи. Так він уперше ввій
шов у  світ б ілої людини. По 
закінченні школи якийсь час 
був моряком, а потім почав 
виступати у  кінофільм ах —  
виконував обрядні танці сво
їх  предків і «нападав» на 
каравани б іли х завойовників 
Дикого Заходу.

В центрі уваги відвідувачів 
виставки, присвяченої сто
річчю Бостонського музею 
образотворчогр мистецтва, 
був виконаний Рафаелем 
портрет молодої італійсько ї 
аристократки. Як повідомля
ють американські газети, це 
полотно вартістю  в півтора 
мільйона доларів потрапило 
до музею контрабандним 
ш ляхом: 1969 року його не
законно вивезли з Іта л ії. Ди
ректор музею Перрі Ратборн 
відмовився відповісти на за
питання кореспондентів, як 
саме картина опинилася на 
виставці. Він заявив тільки , 
що вона належала власнико
ві приватної колекції.

УГОРЩИНА
Літературна газета «Е ле т 

еш іродалом» підсумувала 
поетичний уж инок 1970 ро
ку. Загалом вийшло друком 
57 збірок сучасних угорсь
ких поетів, тиражем 174 ти 
сячі примірників. Це не ли 
ше твори митців, що ж и вуть  
в Угорщ ині, а й 15 книжок 
авторів з Рум унії, 3 —  з Че- 
хословаччини, 4 —  з Юго
славії. М инулого року дебю
тували 12 молодих поетів:
Карой Барі, А ттіла  Берещ,
Золтан Ізолаї.^Каталін Мезеї C N  
Та ІН Ш І. щшт

ла балету, відмінна од інших тра
диційних балетних шкіл.

Алісія Алонсо, яка є членом бюро 
і віце-президентом варненських кон
курсів,— палка прихильниця прове
дення міжнародних балетних фести
валів. Разом з нею до складу вар- 
ненського жюрі входять Галина Ула
нова, Ерік Брюн (Данія), Фредерік 
Франклін (Англія) та інші видатні 
майстри балету.

Майстерність молодих артистів ба
лету Куби рік у рік зростає. Почи
наючи з першого варненського фе
стивалю, вони здобули дві золоті, 
п’ять срібних та чотири бронзових 
медалі.

ШАСТІНИХ

П. М. Шастін.

У центрі Улан-Батора перед пре
красними сніжно-білими корпусами 
нової третьої республіканської клі
нічної лікарні на високому біло
му постаменті — погруддя велико
го друга монголів лікаря Павла Ми
колайовича Шастіна. Це кадр з но
вого фільму. Документальна стрічка 
Б. Дашдоржа — докладна розповідь 
про самовіддану роботу трьох по
колінь радянських лікарів, старший 
з яких стояв біля колиски народної 
охорони здоров'я у молодій Мон
гольській республіці; про те, як не
впізнанно змінилося медичне обслу
говування за роки народної влади, 
про добру славу, яку лишили по собі 
Шастіни, прізвище котрих таке попу
лярне в Монголії, що матері нази
вають ним своїх дітей.

У фільмі «Шастіни» Б. Дашдорж 
продовжує розвивати тему дружби 
наших народів —  його попередня 
документальна стрічка «Єдині духом» 
(знята разом з режисером Ц. Занд
рою) розповідає про спільні дії ра
дянських і монгольських воїнів під 
час боїв на Халхин-Голі.



Багато поезій вміщено то 
р ік  на сторінках ж урналів  
«А лф е ль д », «Є ленкор», «К ор - 
та р ш », «Н а п я ін к», «Т іса та й », 
«У й  Іраш » та на ш пальтах 
газет. С лід  відзначити, що 
найбільша в Угорщ ині що
денна газета «Непсабадш аг» 
охоче публікує твори сучас
них поетів. Найчастіше д р у 
кувалися минулого року вір
ші таких видатних майстрів, 
як Шандор Береш, Міхай Ва- 
ці, Ласло Галамбоші, Тібор 
Дері, Дьйозо Чорба, Амі Ка
рої, І мре Такач, О тто Демені.

ФРАНЦІЯ
Відомий французький ак

тор Ж а н -Л у ї Трентіньян зно
ву має виступити в ролі 
Гамлета. Образ принца Дат
ського полонив його ще за
молоду. У  1960 р. молодий 
артист грає Гамлета у  театрі 
«Де Ш анз-Елізе». Згодом, 
покинувши театральну сце
ну, Трентіньян став кіноак
тором. А через десять років, 
у  січні 1971, відтворює образ 
ш експірівського героя перед 
глядачами у  «Театр  де ля 
м ю зік».

ШЛЯХ МЕГГІ НЕЛЬСОН

Меггі Нельсон, в минулому лан- 
кашірська ткаля та учасниця «голод
них походів», стала відома на 79 ро
ці життя як... естрадна співачка.

Як повідомляє англійська газета 
«Морнінг стар», нещодавно випуще
но пластинку з піснями у виконанні 
Меггі Нельсон під загальною наз
вою «Дайте мені право жити!»

А почалося все це однієї соняч
ної вересневої неділі, коли під час 
демонстрації робітниця виголосила 
блискучу промову на Трафальгарсь- 
кій площі в Лондоні. Після цього її 
запросили до студії телебачення, де 
відбувся словесний «двобій» між Мег
гі Нельсон -і телекоментатором Де- 
відом Фростом. Меггі перемогла.

Згодом вона ще декілька ра
зів виступала по радіо і телебачен
ню.

А потім, як розповіла сама Нель
сон, молоді репортери, завітавши до 
неї, умовили її виступити з піснями, 
що їх співали учасники «голодних 
походів».

За плечима цієї старої жінки тяж
кий і довгий шлях. Кореспондент га
зети «Морнінг стар» Флоренс Кей- 
ворт так описує її минуле: «Наро
дилася Меггі Нельсон 1891 року. Во
на була п’ятою з семи дітей. У 12- 
річному віці пішла працювати ткалею, 
а в 13 літ вступила до профспілки. 
Відтоді минуло 66 років, але ні на 
хвилину не припиняє Меггі Нельсон 
боротьби за права робітниць. Як 
учасниця «голодних походів» жінок 
на початку тридцятих років, вона дві
чі побувала у в'язниці. Ще тоді, 40 
років тому, Меггі кинула поліцаям,

Меггі Нельсон.

які її заарештували, слова, що їх 
зараз кажуть учасники студентських 
демонстрацій: «Не люди ви, а ситі 
свині!»

У неї вдома лежить багато пла
катів для демонстрантів і зверху —  
улюблений: «5 фунтів —  це що: їжа, 
світло та тепло на тиждень чи один 
обід у ресторані «Рітц»? Це саме і 
спитала Нельсон у делегатів конфе
ренції консервативної партії кілька 
місяців тому.

Меггі Нельсон вийшла заміж 1914 
року і зараз має трьох дітей, сімох 
онуків та одного правнука.

Жан-Луї Трентіньян у  ролі 
Гамлета. ЗАБУТІ ТРАДИЦІЇ

ЧССР
4000 назв книжок і альбо

мів загальним тиражем 
близько 100 мільйонів при
мірників —  такий результат 
діяльності видавництва «А р - 
т ія » , яке нещодавно показа
ло свої видання на великій 
виставці у  Празі. З моменту 
заснування у 1953 р. «А р т ія »  
спеціалізувалася на випуску 
літератури  для експорту. 
Книжки й альбоми цього ви
давництва виходили 20 мова
ми й експортувалися у 28 
країн св іту .

ЮНЕСКО
За даними ЮНЕСКО, мину

лого року в світі видано 
близько півмільйона назв 
книжок, загальний тираж  
яких дорівнює 8 мільярдам 
примірників. У  видавничій 
справі, однак, спостерігаєть
ся гостра диспропорція: 32 
країни, що репрезентують 
менш як третину населення 
земної кулі, видали 80 від
сотків світової книжкової 
продукції.

Кінематографія Японії у повоєнні 
роки відзначалася не тільки великою 
продуктивністю, але й високими есте
тичними критеріями. В 50-их роках, у 
період, який стали називати «золотим 
десятиріччям японського кіно», кіно
мистецтво Японії здобуло загальне 
визнання і посіло одне з чільних 
місць у світі. Проте нині кінодіячі і 
теоретики мистецтва з сумом визна
ють, що японське кіно переживає 
серйозну кризу.

На останніх фестивалях японські 
фільми справили погане враження 
своєю мистецькою недосконалістю і 
дрібнотемністю. І це тоді, коли у 
фільмотеках припадають пилом ше
деври видатних японських режисерів 
Мідзогуті, Одзу, Іто. Навіть самі 
японці майже не обізнані з націо
нальною кінокласикою.

Для прогресивних творів японсько
го кіно характерні дві тенденції —  
співчуття, де.що пасивне, страждан
ням гнобленого народу і гнівний 
протест проти його утискувачів.

Герої Мідзогуті, наприклад, — це

завжди жертви соціальної несправед
ливості. Більшість його фільмів мож
на було б віднести до жанру «дзідай- 
гекі» —  історичної драми. Це знач
ною мірою пояснює і особливості 
стилю і філософську спрямованість 
фільмів видатного митця. На думку 
Куросави, Мідзогуті «є одним з неба
гатьох режисерів, які вміють відтво
рити минуле дуже виразно і реаліс
тично».

Цілковиту протилежність творам 
Мідзогуті становлять фільми Іто, який, 
зрештою, теж додержується тради
цій «дзідайгекі». Героям Іто прита
манна куди більша активність і соці
альна енергія — це темпераментні 
бунтівники, борці проти феодальної 
експлуатації.

Саме з цими іменами пов’язують 
розквіт японського кіномистецтва. 
Талановиті митці заклали міцні підва
лини для реалістичних та гума
ністичних традицій. Тим прикрі
ше бачити в наші дні на екранах 
японських кінотеатрів низькопробну 
суміш порнографії і детективу.



СВІТ У
КАРШШІ

«Миролюбні кроки» Тель-Авіва.

Серед американської 
молоді.

— Таки добре, що 
ми закінчили універ
ситет, бо були б без
робітними без дип
ломів!
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ЛІУНА Р А Ф А К А

ЧНКАЮЧМВЕ
НЯФТА
ПМХНЕ КРОВ’Ю

ПОВІСТЬ

...Казки, казки! Цікаві історії! Я вибиваю 
мозок із кісток, а ви його їсте. Може, все 
це й брехня, та не від мене воно пішло — 
набрехали, виходить, отой лисий із жмут
ком чужого волосся на тім'ї і щербатий 
з пофарбованими зубами.

Хіба ви не знаєте — побрехеньки все цег 
але слухають їх охоче. Гроші язиком не
легко заробити і про багатство знічев'я не 
базікають, проте самі казки — це велике 
багатство, якщо їх розповідає друг...

РАНДРІА
ДІСТАЄ
ЗАВДАННЯ

Глибоко в річці, кажуть., жила Расуалава- 
вулу — Довгокоса Красуня; назвали її так 
за вроду та довге волосся. Дехто вважав, 
що вона вазімба 1, інші запевняли, ніби во
на — збідніла жінка із знаті, андріана. Якось 
прийшли чоловік із жінкою до Расуалававу- 
лу просити дитини, принесли їй у подарунок 
два гладенькі камінці, а ті камінці візьми 
та й обернися на двох немовлят. Коли діти 
виросли, пішли вони до Расуалававулу і 
принесли їй подарунок — коралове намис
то; однак Красуня спала, і вони ЇЇ не поба
чили. Прийшли до неї діти другого дня зно
ву, і цього разу взяла Красуня від них по
дарунок. Побризкала вона на них водою — 
і стали ці двоє родоначальниками усіх лю
дей на Мадагаскарі!

1 Легендарні жителі Мадагаскару, що нібито населяли 
острів до появи переселенців із островів Південно-Східної 
Азії.

Що ви думаєте про це, чоловіки?
Що скажете ви, жінки?
Коли настає день, сходить сонце,
Коли настає ніч, стає темно.
Слухайте ж, і якщо хто-небудь

каже неправду, то тільки не я,
Це люди, вони розповіли всі оці історії.

...Жюльєн виплюнув недокурок і ще раз 
глянув на годинник: до призначеного часу 
залишилося дві-три хвилини. Люсі завжди 
була пунктуальна. Нарешті Жюльєн поба
чив у вітрині магазину квітів, перед яким 
він стояв, відображення чорної мало
літражки.

Старенький автомобіль з легким дерен
чанням загальмував і зупинився позад ньо
го.

— Гей, куту! 1 — весело гукнула до нього 
Люсі.— Очима побаченого не забереш!.. 
Сідай-но краще, коли дама запрошує!

І вона посміхнулася до нього — білозуба 
посмішка на темному обличчі. Люсі така не
схожа на жовтошкірих горян-мерна 2. Прав
да, Рандріа чув, ніби її батьки були знатного 
роду й досі не давали згоди на її шлюб: 
усі женихи їм не подобались. Плітка, ма
буть. Люсі Андріамбаві навряд чи потребу
вала чийогось дозволу. Вона визнає лише 
один авторитет— партію і одну мету — 
свободу вітчизни 3.

— Поїдемо до озера, не заперечуєш? — 
спитала вона.

1 Хлопче.
2 Мерна — основна етнічна група мальгашів, нащадки 

переселенців із Південно-Східної Азії. Крім того, Мадага
скар населяють інші етнічні групи (біцілеу, ціміхеті, сака- 
лава та інші), представники яких часто мають негроїдні 
риси.

3 Тут, очевидно, йдеться про ліву політичну організацію — 
Партію конгресу незалежності Мадагаскару.



— Чого хоче жінка, того хоче бог! — 
жартом відповів Рандріа.

Люсі повернула за ріг і глянула в дзерка
ло. Слідом за ними з-за рогу виринула при
земкувата поліцейська машина, схожа на 
алігатора.

— Не спускають з мене очей! — злісно 
кинула Люсі Жюльєну, не обертаючись.— У 
них можна палац Руву 1 з-під носа вивезти, 
а вони, дурні, тільки й знають, що нас пере
слідувати, виловлювати «червоних»! Раніше 
разом ховалися від псів генерал-губернатог 
ра, а дорвалися на нашій спині до незалеж
ності — то нас-таки й цькують!

— Заспокойся, Люсі! — сказав Жюль- 
єн.— Чи, може, я знадобився лише для то
го, щоб розрядити твій гнів?

Люсі засміялася.
— Ти, як завжди, маєш рацію. Та тільки 

огидне все це!
Малолітражка поминула авеню Незалеж

ності.
— Річ ось у чім, Жюльєне, — сказала на

решті Люсі. — Завтра ти маєш виїхати до 
Манавумбе 2.

— Де будується нафтоперегінний завод?
— Так. Твоя крамничка тут на тебе заче

кає. А газети поки що продаватиме Кутувау, 
він впорається.

Люсі трохи загальмувала і повернула до 
скверу, густо засадженого стрілами гладіо
лусів. Вони зупинилися. Чорний алігатор 
поліції також загальмував і завмер край 
дороги, підставивши сонцю темну спину.

Жюльєн подав Люсі сигарету, вони заку
рили.

— Слухаю тебе, секретарю!
— Часу в нас обмаль, я говоритиму ко

ротко,— попередила Люсі, жадібно затягу
ючись. — Але спочатку, дорогий, прочитай 
оце, якщо ще не читав!

Вона простягла хлопцеві свіжий номер 
«Іммунгу ваувау»3. Червоним олівцем на 
другій сторінці було відкреслено рядки: 
«Невідома вантажна машина збила 
«фольксваген» № 7186ТМ. Водія вбито».

— «Жахливе нещастя сталося цієї суботи 
недалеко від Манавумбе,— вголос прочитав 
Жюльєн.— «Фольксваген» № 7186ТМ, за 
кермом якого був технік нафтоперегінного 
заводу, що будується, пан Норбер Ракутуарі- 
суа, було скинуто в канаву потужною ван
тажною машиною. Номер цієї машини ніхто 
з перехожих не запам'ятав. Пана Норбера 
Ракутуарісуа і другого, невпізнаного поки 
що, пана, який був разом з ним у «фолькс- 
вагені», вбито на місці.

Тіла обох перебувають зараз у морзі 
лікарні Міарінаріву. Поліція Манавумбе 
просить кожного, хто може повідомити 
будь-які додаткові деталі про цю сумну

1 Руву — колишній палац мальгаських царів у центрі Та- 
;нацаріве, тепер — національний історичний музей.

2 Вигадане автором містечко на східному узбережжі Ма
дагаскару.

3 Прогресивна малагасійська газета, що виходить у Тана- 
наріве.

подію, звертатися до управління поліції або 
в місцеву жандармерію».

— У тебе що, є якісь «додаткові дета
лі»? — насмішкувато запитав Жюльєн, по
глядаючи на сонний поліцейський алігатор. 
Він знав, що там зараз усе напоготові. Не 
виключено, що їх фотографують, або навіть 
намагаються підслухати. Він десь читав, що 
в Америці є апаратура, здатна «брати» люд
ську мову мало не за півкілометра. «А ми 
також незабаром перетворимося у мікро- 
Техас,— подумав він не без гіркоти.— Кіно 
заполонили фільми з монстрами та гангсте
рами, катастрофічно .зростає злочинність... 
Взяти хоча б оцього, що його збили. Тепер 
таке трапляється мало не щодня».

— Норбер був нашою людиною,— ледве 
ворухнувши прсірілими губами, сказала Лю
сі.— Це — вбивство. Тобі доведеться, доро
гий друже, завтра замінити його. Інакше 
«нафтоперегінку» буде висаджено в повіт
ря.

—  ? !
— Так. так! Не дивуйся, Жюльєне! У нас 

найточніші дані від друзів із Парижа, і полі
тично ці дані серйозно обгрунтовані. Це 
ясно, якщо тільки добре вдуматися.

— Але ж шістдесят процентів капіталу 
«Манавумбекомпані» належать самим-таки 
французам! — здивувався Жюльєн.— Який 
сенс підривати самих себе?!

— Французи бувають різні, це по-пер
ше, — гірко усміхнулась Люсі. — Мосьє з 
Ліонської компанії ладен горло перегризти 
мосьє з «Компані Марсельєз». А по-друге, 
нерозумно було* б вважати, ніби наш уряд 
у французького буржуа в кишені. Пробач за 
маленький урок політекономії, але ж кон
трольний пакет акцій «Манавумбекомпані» 
належить урядові, тобто нам, народові! А 
шістдесят процентів «французьких» акцій 
фактично поділено між трьома фірмами і 
ще двома держателями-індійцями; у них не 
може бути цілковитої єдності. Так що «Ма- 
навумбеко» — це насамперед наше, мала
гасійське підприємство!

— І декому це, видно, не до смаку! — 
догадався Жюльєн.

— Не декому, а деяким цілком конкрет
ним нашим «друзям»,— уточнила Люсі.— 
Хеллоу, бой, хау ду ю ду, ду ю спік ін- 
глеш — розумієш?

— Я з  цими «друзями» познайомився ще 
в Алжірі! — усміхнувся Жюльєн.

— Французькі вурумахері 1 скинули нам 
від них немало гарячих подарунків!

— Але тут на їхньому товарі ти не одра
зу побачиш їхнє клеймо,— попередила Лю
сі.— На них працює хтось із місцевих уль
тра, що пролізли на будівництво. Твоє зав
дання — перешкодити висадити в повітря 
завод і взагалі їхнім провокаціям у Мана
вумбе. Партія сподівається, що ти, старий

1 Яструби; тут — літаки.



досвідчений солдат, впораєшся! І будеш 
ти не сам. Ось пароль.— Люсі простягла 
Жюльєну аркушик паперу.— Запам'ятай і 
знищ. Якщо буде треба, до тебе звернуться 
наші люди. Твій основний об'єкт— порт. 
Вибухівку перекинуть, певно, морем, із Та- 
матаве. Працюватимеш у порту вантажни
ком. Не боїшся важкої роботи?

Жюльєн зосереджено слухав. Він навіть 
не обурився на ці її слова. Жінки, як він 
знав, люблять задавати питання, на які не 
треба відповідати. Повернувши аркушик із 
паролем, він лише запитав:

— А чому цим не займаються «дикі кіш
ки» та їхні «корови»? 1 Чому партія не пере
дає одержані відомості президентові?

— Попри всю нашу повагу до президен
та,— пояснила Люсі,— ми не можемо ціл
ком покластися на його чиновників та полі
цію. Серед них багато озлоблених колоніа- 
лістів та ультра, вони б не заперечували, 
якби нас знову розстрілювали й вішали, як 
у сорок сьомому році2. Ти сам розумієш, 
дорогий мій, що ніхто з них не зацікавлений 
у розвитку нашої національної економіки. 
А пуск нафтоперегінного заводу в Мана- 
вумбе — стрибок в індустріальному прогре
сі Мадагаскару, робота для сотень людей, 
дешеве пальне для промисловості й транс
порту, джерело валюти. Та що це я тобі 
пояснюю, ти ж людина розвинена! Чи, мо
же, ти боїшся?

Жюльєнові очі з жовтуватими білками 
гостро блиснули. Його м'яке, як у всіх маль- 
гашів, трошки жіночне обличчя враз немов
би скам'яніло, стало суворим, біля уст за
лягли різкі зморшки.

— Я був капралом в Індокитаї та Алжірі, 
моя люба,— з викликом сказав він.— Я ба
чив стільки даремних смертей, а ти мене 
лякаєш смертю за благо вітчизни, сестрич
ко! Негаразд. Ти краще скажи, як я звідти 
зв'яжуся з партією?

— А ти позалицяєшся там до місцевих 
дівчат!— засміялась Люсі.— Ну, хоча б до 
телефоністки на пошті. Тобі незабаром уже 
тридцять, а ти все ще нежонатий ходиш, 
наче зачарований ай-ай!3 Ну, попрощає
мось, бо ці корови, мабуть, уже спеклися 
на сонці. Зброя в тебе є? — спитала Люсі й 
увімкнула мотор.

Жюльєн заперечливо похитав головою. 
Він ніколи не ходив на бойові завдання оз
броєний, вважаючи, що револьвер чи кас
тет— найперший доказ твоєї вини, зброя 
слабких. Андріаманітра4 дав йому руки,

1 «Дикі кішки» («пісу діа») — так зневажливо називають 
членів правлячої соціал-демократичної партії на Мадагаска
рі — за початковими літерами ї ї  назви французькою мовою 
(ПСД). Дика кішка (карі), незважаючи на невеликий роз
мір, надзвичайно люта й кровожерна. На Мадагаскарі це 
слово — дуже образлива лайка. «Корова» (по-французьки) 
— зневажливе прізвисько поліцейських.

2 В 1947 році колонізатори на Мадагаскарі, щоб розгро
мити мирний національно-визвольний рух мальгашів, спро
вокували сутички і залили острів морем крові. За даними 
сучасної національної преси, загинуло до ста тисяч маль
гашів.

3 Лемур.
4 Бог.

ноги, голову і дев'яносто кілограмів ваги —* 
зброя більш ніж достатня, якщо нею вміло 
орудувати.

Малолітражка завернула за ріг. Жюльєн 
на ходу спритно вискочив з машини і пірнув 
у люк кафе-підвалу. За кілька секунд повз 
кафе прошелестів чорний алігатор. Випивши 
чашечку кави, що відгонила гасом, Жюльєн 
рушив на вокзал.

РАНДРІА
ЖАРКО
В МАНАВУМБЕ

...Кажуть, було колись, що гадюка про
ковтнула жабу за те, що та злісно поглузу
вала з неї. А сталося це ось як. Питає якось 
жаба в гадюки:

— Чого це ти така огидна? Плямиста вся, 
наче дика кішка! А що за голова!? Стирчить, 
ніби глиняний горщик! А очі які!? Витріщила 
свої баньки, вирячилась, аж дивитися гидко! 
А де в тебе руки-ноги?

Відповідає гадюка гнівно:
— Ноги я стерла, ганяючи за тобою, очі 

мої витріщилися, шукаючи тебе, шкура моя 
вкрилася плямами від бажання з'їсти батька 
твоїх дітей!

З того часу, кажуть, і їсть гадюка всіх 
жаб без жалю.

...Дивлячись у вікно поїзда, Жюльєн ше
потів собі улюблені вірші:

О, чом так бентежиться розум мій і душа,
Коли тільки гляну на тебе, валіхо 1 моя?
Чому, коли сходить на небі місяць,
Тягнуся до тебе всією душею я?
Мабуть, знову, валіхо, твоє звучання —
Ледве чутне, таке солодке й ласкаве —
Розбудило пам'ять мою зненацька 
І зненацька моєю радістю стало.
Ти, така хороша, пригорнулась до мене ніжно,
Щоб підслухати, видно, думи мо?...
О валіхо, валіхо моя, чи не марно
Тихо шепчеш зі мною ти мрію палку мою.
Не боюсь я тобі про кохання своє розказати,
То ж дозволь ще сховати в тобі мою душу...
Дай мені заспівати, дай німій розказати 
Те, про що я в пітьмі мовчати мушу,
Бо в пітьмі за коханим судилось мені зітхати,
Щоб не бачив очей він моїх сумних.
Бо судилось мені серед темної ночі блукати,
Як блукає прекрасна й незаймана зірка.
Не хотів він ясного місяця й зір мерехтливих,
Не хотів він прикрас багатих і пишних,
Не хотів, щоб йому сповна заплатили 
За усмішку й погляд, що вбили байдужість.
Заспівай же зі мною, валіхо, о сестро моя,
Я розгублена —  як же? Коли ж? І де ж це?
Лиш тобі я звіряю жалі свої,
О валіхо моя, — ти надія, радість і гордість 2.

Тихий сум, народжений солодким болем 
поезії, сповнював серце. За вікном проліта
ли чорно-зелені стіни джунглів, яскрава ^

1 Щипковий музичний інструмент. со
2 Вірш Беліни Мішу «Валіха». warn



прозелень боліт, а де-не-де клапті планта
цій і на них — горбаті зебу, що ніби вросли 
в болотяну малородючу землю. Прозоре 
повітря гір, звідки електровоз почав свій 
шлях на узбережжя, змінилося задушливи
ми випарами «могили білої людини», як усі 
ще й досі називали провінцію Таматаве. Тут 
подекуди випадає стільки дощів, що на по
верхні землі за рік міг би утворитися шар 
води на два людські зрости! Край малярії, 
край лемурів, край ванілі, кофе й кокосо
вих пальм.

Та французькі ферми стрічаються тут 
тільки зрідка: малородючі лісові землі ви
магають багато праці, клімат дуже тяжкий 
для європейців. Французи — всілякі ділки 
та агенти колоніальних компаній — воліють 
сидіти в містах, збирати данину зі скупни
ків, відсилати численні тонни цієї данини — 
кофе, ванілі, копри — за океан, у Марсель, 
Гавр, Ліон.

Якщо Мажунга ліва рука, то Таматаве — 
права рука колонізаторів на Мадагаскарі. 
Ці руки жадібно вп'ялися в живе тіло краї
ни, гребуть її багатства, тягнуть їх геть із 
Великого острова.

Звідусюди, з будь-якої вулиці зеленого 
від пальм міста Таматаве видно пальми пор
тових кранів, величезні цистерни, щогли 
кораблів. Таматаве — великий порт. Його 
вантажооборот за рік досягає майже пів- 
мільйона тонн, що становить близько поло
вини всього вантажообороту республіки.

Багатства мальгаської землі пливуть сюди 
залізницею від Тананаріве та від озера Ала- 
утра. І шосейними дорогами — з хромових 
рудників у Андріамені, з графітових шахт, 
розкиданих у провінції Таматаве і вздовж 
каналу Панчалана. І повітрям: у Таматаве є 
непоганий аеродром. Та кінець усіх цих мар
шрутів один — трюм чужоземного корабля.

«Так було півсторіччя тому, так і сьогод
ні»,— сумно подумав Жюльєн, пірнаючи в 
задушливу, замішану на бензиновому й ку
хонному чаді спеку таматавських вулиць.

...До Манавумбе довелося добйратися на 
попутній вантажній машині «таксі-брусса», 
що раз на добу розвозять вантажі сільським 
торговцям та підвозять з таматавського* ба
зару перекупок, балакучих темношкірих бе- 
цімісарок1 у барвистих бюстгальтерах та 
пов'язках на стегнах з грубої тканини місце
вого виробу.

— Рангахі 2, напевне, їде на будівництво, 
грошенят заробити? — поцікавилась одна 
з молодиць, притиснувши Жюльєна вологим 
тілом до самісінької кабіни і налягаючи 
на нього при кожному поштовху на вибоях.

— Ні, — жартівливо заперечив Рандріа,— 
ні, раматуа 3, я дружини їду шукати, бецімі- 
сарки, кажуть, у коханні палкі, на незнайо
мих чоловіків і то накидаються!

1 Етнічна група, що проживає в провінції Таматаве.
2 Шанобливе звертання до чоловіка. 
s Шанобливе звертання до жінки.

Молодиця спалахнула, демонстративно 
відсунулася і глузливо заторохтіла, нанизу
ючи прислів'я на прислів'я:

— А у мерна, жовтошкірих, від лінощів 
аж п'яти волоссям поросли, їм навіть стриг
тися ліньки, не те, що жінку обняти! Про 
вас, горців, либонь, кажуть, ніби ви, перш 
ніж ангаді 1 встромити, шукаєте, де м'якша 
земля, через лінощі цілий рІ£ у лахмітті хо
дите. Ні, ви скажіть, сестрички, хіба такого 
можна взяти за чоловіка? Пошлеш його на 
поле копати — скаже, що в нього ноги від 
прокази зсудомило, на жнива йти — про
пасниця б'є, а залишиш у селі — він і рису 
зварити не годен!

Машину аж гойднуло від реготу. Жюль
єн сміявся разом з усіма і зненацька якось 
несподівано для самого себе зрозумів, що 
він недаремно ризикуватиме життям — а 
життя не цукрова тростина, вдруге не виро
сте, — і що все буде добре, він подолає 
будь-якого ворога, хто б тому не помагав, 
аби лише завжди лунав на звивистих доро
гах вітчизни радісний сміх і співуча мова її 
народу.

...Манавумбе, можна сказати, так само 
схоже на Таматаве, як кролик на бика. Як
що, звичайно, не зважати на нафтоперегін
ний завод із його ажурною баштою, пле
тивом труб у білій ізоляції і білих-таки куль 
нафтосховищ, які постійно охолоджуються 
водометами.

Вздовж узбережжя по обидва боки за
воду розкинулися ріденькі рядки стандарт
них збірних будинків і хаток на палях, вкри
тих за традицією пальмовим листям. Біля 
самісінької води — кілька бараків за старою 
бамбуковою огорожею і новий бетонний 
пірс, що встромився в океан, наче дзьоб 
чаплі. До пірса, схожі на ситих удавів, тяг
нуться кільчасті тіла заводських трубопро
водів.

Хоч рейд був порожній і біля пірса не 
стояло жодного судна, Жюльєна з радістю 
прийняли в бригаду докерів і одразу-таки 
видали півмісячний аванс: шістсот аріарі 2— 
немалу суму.

— Попрацювати тобі, друже, ах як іще 
доведеться! — попередив його філуха — 
бригадир, літній товстун із більмом на 
оці. — Зате зможеш заощадити за рік на 
пару-дві биків, візьмеш жінку, заведеш гос
подарство. Ми тепер незалежні, не годи
ться працьовитій і чесній людині жити, не 
маючи власного кутка! Через тиждень пус
тять завод — робота закипить, будете ван
тажити й розвантажувати судна вдень і 
вночі!

Філуха допоміг і з житлом. За сто аріарі 
на місяць Жюльєн дістав у своє розпоряд
ження хатинку з приставною драбиною і 
кішку — ганяти скорпіонів та іншу нечисть.

1 Лопата.
2 Аріарі — п’ять малагасійських франків (десять мала»

гасійських франків дорівнюють одному французькому}*



Без кішки тут не проживеш. І «піч» біля ха
ти — три закурені камені. Купивши собі у 
заводській крамничці, в гладкого індійця, 
два казанки — один для кави, другий для 
маніоки, — Жюльєн вирішив, що робота й 
побут його цілком влаштовані і тепер мож
на зайнятися коханням.

— Де тут у вас пошта? — спитав він у ін
дійця.

Той підняв важкі совині повіки, за якими 
блиснули живі, розумні очі. Пожувавши гу
бами, тюрбаноголовий неквапливо відповів:

— Ліворуч від порту крайній транум-ба- 
заха!1

І знову немов заснув, зморений спекою. 
Жюльєн повернувся й пішов ліворуч, та од
разу ж наткнувся на велику рябу свиню, 
що залізла в калюжу по самі вуха. І тут- 
таки, наче голка в спину, його вколов чийсь 
пильний погляд. Удавши, ніби він витирає 
багно з своїх армійських черевиків, Жюльєн 
уважно оглянув вулицю позад себе. Вона 
була порожня цієї гарячої обідньої пори. 
На вікнах збірних котеджів не ворухнулася 
жодна завіска. У крамниці, наче павук у 
темній норі, дрімав індієць, похитуючи си
ньою чалмою. Над дахами будинків пере
шіптувалися пальми, ворушачи пір'ястими 
крилами. Вдалині амфітеатром голубіли 
кошлаті гори. Ні, все довкола було спокій
не. Але Жюльєн розумів, що цей спокій 
підступний, як трясовина у прибережних 
джунглях. П'ять років життя із зброєю в ру
ках та завданням партії в серці привчили 
його найбільше боятися спокою в нетрях 
тропічного лісу і тиші в пустелі.

Вилаявшись крізь зуби по-французько
му — давалися взнаки давні звички, — Жю
льєн все ж вирішив не міняти свого мар
шруту і попрямував далі, розглядаючись на 
всі боки, шукаючи очима поштову скриньку 
над дверима. Зустрічний пікап облив його 
чорною рідкою грязюкою, мало не заліпив
ши очі, і тут-таки загруз, забуксував.

«Так тобі й треба! — зловтішно подумав 
Жюльєн. — Від Андріаманітри не сховаєшся 
і в глибокій долині, він у нас над головою, 
він усе бачить!»

А ось і пошта. Жюльєн штовхнув рипучі 
двері і став на порозі, мов укопаний. У ніс 
вдарив запах плісняви, звичайний для бу
динків на узбережжі, запах клею й сургуча, 
звичайний для пошти всього світу, і ще 
один — гострий,, солодкуватий... Жюльєн 
швидко навшпиньках підійшов до вікон
ця. Біля стола на підлозі, згорнувшись 
клубочком, наче сонне звірятко, лежала те
леграфістка. Дрібні кіски розсипалися до
вкола голови, ніби чорне проміння. Чорне 
проміння і червона кров: в шиї дівчини тро
хи нижче потилиці стримів, угороджений по 
саме руків'я, широкий ніж.

J Буквально — «європейський дій», тут1 — збірний дім.

РАНДРІА 
В ГОСТЯХ

...Жила, кажуть, одна жінка з дочкою, і 
були вони дуже бідні, добували собі харч 
тим, що ловили сітками рибу. Та, незважаю
чи на бідність, злодійство для них було фа- 
ді — під забороною.

Якось ловили вони рибу на рисових по
лях 1 і застала їх ніч. Заплакала дочка і ка
же:

— Боюсь я, матінко: ніч настала, а ми 
тут самі на рисовому полі!

А мати її заспокоює і каже:
— Не бійся, чесні люди даремно не ги

нуть.
А саме в цей час проводили там випадко

во два розбійники — убивця і чаклун. Зля
калася дочка, побачивши їх, і каже:

— Давай втечемо, матінко, боюсь, що 
вб'ють вони нас із тобою!

Але мати не схотіла тікати і відповіла 
так:

— Не бійся, дочко, я ж кажу тобі, що 
чесні люди марно не гинуть.

Підійшли до них розбійники, та не стали 
їх убивати, бо було на тих жінках мало 
прикрас.

— Давай-но продамо їх, а гроші поділи
мо! — запропонував один.

Одвели розбійники жінок до лісу, в пече
ру, де вони жили; один з них вирушив шу
кати покупця на жінок, а чаклун лишився 
варити рис. І тут обоє негідників водночас 
подумали про одне: убивця нагострив ніж, 
щоб вернутися й убити чаклуна, а обох бра
нок забрати собі, а чаклун з тією ж метою 
отруїв рис, призначений компаньйонові.

І обидва здійснили задуманий злочин: 
убивця вдарив чаклуна ножем і вбив його. 
А сам потім з'їв рис і тут-таки впав мертвий.

Побачила це мати й каже своїй дочці:
— Бачиш, дочко, сталося все, як я тобі 

казала: чесні люди даремно не вмирають!
Забрали вони з дочкою все добро, на

грабоване розбійниками, і стали багатими.

.:.Його пхнули в спину важким чоботом, І 
він полетів кудись униз, боляче вдарившись 
скронею об порожній глек. Різко пахло се
чею.

«Рис зварився,— гірко подумав Жюль
єн,— можна подавати на стіл і кликати гос
тей!»

Насилу ворушачи занімілими пальцями — 
наручники глибоко вп'ялися в тіло,— Ранд- 
ріа стягнув із очей пов'язку. * Марна річ: у 
погребі не було вікон, а крізь двері не про
никало ані промінчика світла.

Потилицю свердлив гострий біль — удар 
був точний. Все розіграно як по нотах. Це 
були ті двоє у пікапі, рудий здоровань, що

1 Мальгаші здавна розводять і ловлять рибу на рисових 
полях, які заливаються водою.



не промовив жодного слова, і лисий товстун 
реюньйонець 1, він говорив, щедро переси
паючи мову словечками реюньйонських 
негрів. У погоні за дармовою землею чи
мало плантаторів перебралося з Реюньйоне 
на Мадагаскар, благо уряд республіки ди
виться крізь пальці на навалу цієї расист
ської сарани.

— А допоможи-но, друже, витягти оцьо
го воза, дістанеш аріарі!

Дістав...
Жюльєн навіть про біль забув від досади 

та злості. Вскочив, наче дурний тенрек2 у 
порожню бочку! А ще ветеран! Люсі, ма
буть, думає, що він тут ганяє ультра, наче 
рудих пацюків, а він сам, мов пацюк, у 
пастці...

Жюльєн застогнав од люті. А красень-за- 
вод? У оранжевому полум'ї поволі, ніби в 
кінофільмі, розвалюється ажурна біла баш
та і, немов бульки в окропі, лопають кулі 
нафтосховищ. Море вогню заливає густо- 
сині океанські хвилі...

Потім перед Жюльєном постала інша кар
тина із колись пережитого. Вона чітко, мов 
на екрані, вирізнялася в гнітючій темряві 
підвалу.

...У центрі кімнати стоїть масивне кріс
ло, пригвинчене до підлоги великими заліз
ними гвинтами. Побачивши його, Жюльєн 
згадав про електричний стілець. На таких 
у Сполучених Штатах, він читав, страчують 
убивців. З спинки крісла звисали товсті шкі
ряні паси. Такі ж паси були й на підлозі.

— Сідай, пташко,— сказав Жан. Із цим 
парашутистом вони не раз випивали по чар
ці на базі.— Сідай, не бійся! Боляче тобі 
буде потім. Якщо, звичайно, ти, жовта мав
по, не розповіси, кому ти хотів передати 
зброю!

— Іди ти в свиняче...— вилаявся Жюль
єн.— Ви всі тут, мабуть, подуріли від спеки!

Жандарм, що стояв праворуч, ударив йо
го кийком по колінах, і Жюльєн упав долі
лиць. Жан ззаду піддав йому ногою. Потім 
вони вдвох схопили його, зігнутого від бо
лю, і кинули в крісло. Досвідчені руки 
вмить спеленали його ременями, прип'явши 
до трону страждань. Потім вони відійшли, і 
жандарм, і Жан. Жюльєн ще знайшов у со
бі сили обізвати їх гестапівськими псами. 
Його коліна хтось ніби припікав розпеченим 
залізом. Потім підійшов Феннер.

— Кому ти віз зброю, капрале? Партиза
нам Бумідьєна? Де явки? Хто наказав? Роз
кажи мені все, не соромся! Тоді залишишся 
живий.

Жк?льєн плюнув офіцерові в лице. Кати 
з-за спини смикнули його за голову, і жан
дарм щосили вдарив кийком по горлу. Що
сили і дуже точно. Жюльєна підкинуло вго
ру, зарипіли шкіряні паси. Він, хапаючи ро-

1 Острів Реюньйон, що лежить на схід від Мадагаскару,— 
цитадель плантаторів-ультра, які експлуатують працю на* 
щадків негрів.

2 Тварина, схожа на їжака.

том повітря, корчився в кріслі, ніби червтяк, 
ужалений скорпіоном. Його лице посиніло, 
на устах пузирилася кривава піна. «Ну, от і 
кінець! — майнула думка.— От і кінець!» 
Але це був лише початок: кати знали своє
ремесло...

Тоді він витримав усі тортури, а від роз
стрілу врятувала несподівана звістка про 
перемир'я. Через півроку Жюльєн знову 
побачив рідні рисові поля, про які вже на
віть не мріяв. Вітчизна дорожча навіть за 
матір, адже матері бувають різні, і недобрі 
також, а вітчизна прекрасна! Без матері 
людина може прожити і живе, а без вітчиз
ни життя неможливе. За вітчизну і смерть —. 
не смерть!

Та вмирати Жюльєнові зовсім не хотілося: 
зараз його смерть була б поразкою, навіть 
зрадою щодо вітчизни.

О валіхо, валіхо моя, чи не марно
Тихо шепчеш зі мною ти мрію палку мою.
Не боюсь я тобі про кохання своє розказати,
То ж дозволь ще сховати в тобі мою душу...

Він повторював про себе вірші Беліни, 
єдиної жінки, яку хотів би назвати своєю, і 
бажання жити, бажання перемогти сповню
вало його серце.

— Життя дається людині тільки один 
раз! — згадав він слова російського пи
сьменника з дуже важким прізвищем — 
Ніколе Островкі, слова, що назавжди закар
бувалися в серці. Переклад його книги він 
протягом року кожного дня читав у «Іммун- 
гу» !.— І прожити його треба так, щоб не 
було страшенно боляче за безцільно про
житі роки!

Жюльєн спробував забути про біль і зо
середитися. Зібратися з думками. Проаналі
зувати все, що сталося. Виробити план дій 
з урахуванням усіх можливих варіантів.

Отже, слідом за Норбером вони усунули 
телеграфістку. І, очевидно, добре знали про 
його приїзд. Можливо, саме тому бригадир 
вантажників у порту зустрів його як родича 
і дорогого гостя? Не виключено. Проте не 
це головне. Важливе інше. По-перше, хтось 
у Національному бюро—зрадник. Там п'ять 
чоловік, разом із Люсі. Про телеграфістку 
знали лише вони. Навіть Норбер не знав. 
Але зараз про зраду знає лише він, Жюль
єн, і він не має змоги шепнути на вушко 
Люсі хоч слово... Отже, нема чого ду
мати про те, для чого іще не настав час. 
Той-таки зрадник, природно, продав Норбе- 
ра і самого Жюльєна. Логічно.

Але звідси виходить і «по-друге». А саме: 
червоновухі2 боятьсЯі Вони їх, патріотів  ̂
смертельно бояться і готові на будь-які 
злочини, аби тільки здійснити свій дияволь

1 Роман М. Островського «Як гартувалася сталь» було
опубліковано в газеті «Іммунгу ваувау» в перекладі на ма
лагасійську мову, зробленому відомим малагасійським пое
том і письменником Арсеном Раціфезерою. Прогресивні ма
лагасійські літератори не мають змоги випускати на Мада
гаскарі свої твори і переклади -окремими книжками через 
брак друкарень і коштів, тому йони-"публікують їх* у лівій 
пресі. •  ̂ ~ ч» - •

2 Зневажливе прізвисько' білих колонізаторів на Мадага
скарі (обгорілі на сонці вуха). \ш . *j



ський план. Та якщо вони бояться, то, вихо
дить, відчувають свою слабкість, і, вихо
дить, можна їм перешкодити, можна вряту
вати завод. «Якби мені пощастило це зро
бити,— подумав Жюльєн,— тоді не страшно 
й померти. Життя було б прожите не мар
но!»

— Я їх одурю! — пробурмотів він, підба
дьорюючи сам себе.— Я мушу це зробити, 
іншого виходу немає! Хай не радіють, що 
вже спіймали на. гачок ситого вугря!

І він ліг на смердючу підлогу, розслабив
ши м'язи, відпочиваючи, збираючись на силі 
перед допитом. Відірваний від усього світу, 
у цілковитій пітьмі і мовчанні, Жюльєн не 
знав, чи день зараз, чи ніч і скільки минуло 
годин від того часу, як його кинули до цієї 
нори. Та він намагався не піддаватися стра
хові й паніці, намагався ні про що не дума
ти, хотів примусити мозок спати без сну, бо 
знав, що незабаром йому знадобляться всі 
сили, щоб перемогти. Непомітно для себе 
він заснув.

РАНДРІА
ЗУСТРІЧАЄ
ЗНАЙОМИХ

...Була, кажуть, Рафуцібе бідною жінкою, 
і через це рідня зовсім забула про неї. І от 
якось не їла вона і дві її дочки чотири дні, 
і майже посліпли вони від голоду. А саме в 
цей час збирався великий базар, і пішла 
вона туди просити милостиню. І коли прий
шла вона на базар, набрала арі-арі й купи
ла харчів, то сподобалося їй це і почала во
на часто ходити на базар просити милости
ню. Але якось затрималася вона на базарі 
і застала її з дочками в дорозі ніч. Напали 
на них розбійники із списами і сказали, що 
коли вона не піде з ними, то вони вб'ють 
її. А жити ж хочеться: мусила йти вона ра
зом з дочками за цими розбійниками. При
вели їх розбійники в ліс і хотіли продати в 
рабство, та потім зробили вони Рафуцібе 
своєю невільницею, а обох дочок розбійни
ки взяли собі за жінок. Через три місяці 
захопили розбійники в полон багато людей 
і всіх повбивали. І враз зробилися дуже ба
гатими Рафуцібе га її дочки, тому що бага
то майна забрали розбійники у вбитих лю
дей. Однак тяжко було на серці у Рафуці
бе, і вирушила вона до царя, хоч дорога 
туди була дуже далека. Зраділи люди, діз
навшись про чесність Рафуцібе. Сподоба
лась вона з дочками й царю, він їх дуже 
хвалив  ̂ А всіх розбійників повбивали. Заги
нули вони, спіймавши Рафуцібе, наче той 
рибалка, що втопився, ловлячи вугрів.

— Вставай, червоний псе! — розбудив 
його верескливий голос реюньйонця.— А 
вилазь-но на світ божий!

Жюльєн слухняно підхопився й догідливо 
усміхнувся.

— Я до ваших послуг, вельмишановний і 
добрий пане! — мовив він.— Я весь до пос
луг твоєї милості!

— Ти глянь, Джоне, та він просто-таки 
шовковий, цей червоний пес! — здивовано 
кинув комусь реюньйонець — він говорив 
поганою англійською мовою. Виходить, во
ни не знають, що Жюльєн так само добре 
знає англійську, як і французьку. Отже, пи
тання про Люсі остаточно відпадає: на Ма
дагаскарі лише вона й сам голова знали про 
всі драматичні перипетії, що випали Жюль- 
єнові, так і сипалися на нього ось уже дру
гий десяток років, наче стиглі банани на 
вепра. Тільки сам голова і Люсі знали, що 
Жюльєн був на... Та, мабуть, важливо не те, 
важливо, що там розмовляли по-англійсь
кому, і це його знання англійської зараз 
було для Жюльєна дорожчим за револь
вер в руці. Він вирішив і далі грати роль 
сільського телепня.

— Пробач, вельмишановний і добрий па
не,— вклонився Жюльєн.— Куди скажеш іти 
і за що ти звелів кинути мене до цієї ями? 
Чим не догодив тобі скромний землероб?

У відповідь товстун аж захлинувся з рего
ту. Він реготав, ляскаючи себе схожими на 
клешні рака долонями по веснянкуватих 
стегнах, нижче коротких холош штанів.

— Джоне! — заверещав він по-англій
ськи, витерши сльози. — Джоне! Ти чув? 
Він, виявляється, всього лише ряба сільська 
свиня, а не червоний шакал з Тананаріве! А 
ми гадали... Виявляється, даремно старали
ся!

— Тягни його сюди! — густим басом, га
рикаючи на американський манір, про
мовив хтось невидимий Жюльєнові. Рудий 
здоровань, звичайно. Той, що мовчав тоді 
на шляху. Той, що ударив ззаду. Так. Мов
чати нерозумно. Вони знають майже все. 
Ну що ж, на цей варіант є контрваріант.

Мружачись на яскравому світлі, Жюльєн 
ішов двором, з усіх боків оточеним висо
ким кам'яним муром. Вгорі на мурі густо 
стриміли уламки скла. Тікати? Безнадійно.

Американець сидів у кріслі під фіговим 
деревом, тримаючи на колінах телефонний 
апарат. Коли Жюльєн вийшов з підвалу, 
простягши вперед руки, скуті кайданами, 
американець підвівся, поставив телефон на 
полотняне крісло і розмотав з пояса тонкий 
нейлоновий мотузок. Знаком він звелів 
Жюльєнові стати до дерева. Потім, насви
стуючи щось крізь зуби, швидко і спритно 
прикрутив його до стовбура. Висмикнувши 
із штанів Жюльєна сорочку, він підсунув її 
під мотузок на грудях, відкривши полоне
ному живіт.

— Мабуть почнемо! — промовив він до 
реюньйонця по-французькому.

— Отже, вельмишановний пане Ран- 
дріа,— почав реюньйонець, граючись широ
ким селянським ножем,— ти вирішив, що



ми такі ж дурні, як паризькі ліберали, і нас 
можна водити за носа, чи не так? Я знаю 
про тебе все, Стійкий Жюль! Адже так на
зивали тебе в Алжірі, га? Я знаю, ти не бо
їшся тортур, але я й не збираюся тебе кату
вати. Нам не треба од тебе ніяких відомос
тей, усе й так добре відомо і тобі й мені. 
Ти зараз почнеш помирати. Ти помирати
меш довго. Ти і твої друзі багато років 
підкопувалися під нас, справжніх володарів 
цієї землі. Ви гадаєте, що добилися свого, 
капрале? Ви гадаєте, що ми вам будуємо 
порти й аеродроми, і школи, і лікарні, і за
лізниці, щоб ви, коли вам заманеться, дали 
нам коліном під зад? Не вийде! Хай все 
летить до біса! Нехай ви всі здохнете жалю
гідною голодною смертю! А ти, Стійкий, 
дивися сюди! Бачиш оцей мурашник?

Червоний од люті реюньйонець, вибли
скуючи спітнілою лисиною, копирснув но
жем землю під ногами Жюльєна. Наче 
зграя диких кішок, на поверхню землі виси
пала червона мурашва. «Крокодилячою 
смертю» називають цих мурашок на узбе
режжі: могутніми щелепами вони здатні 
прокусити навіть шкуру алігатора, підступ
но нападаючи на сонну тварину.

Підбігши до столика, заставленого пляш
ками з вином та сифонами, товстун схопив 
якусь бляшанку і щось вихлюпнув Жюльє- 
нові на оголений живіт. Шпроти у прован
ській олії. Жюльєн похолов.

— Так от, Жюльєне Рандріа,— знову 
звернувся до нього реюньйонець.— Мені 
нічого від тебе не треба,—ніяких освідчень. 
Я хочу лише подивитись, як «крокодиляча 
смерть» жертиме твої тельбухи, це заспо
коїть мою нервову систему!

Рудий американець невесело засміявся і 
ковтнув просто з пляшки. Зважуючи кожне 
слово, Жюльєн спокійно відповів:

— Боюсь, що в нашому Національному 
бюро не всі схвалять ваш дотепний жарт.

Куля влучила в яблучко. Пляшка випала з 
рук американця, реюньйонець витріщив очі, 
наче його зненацька схопили за горло.

— Гей, ти... ти що там верзеш? — роз
гублено спитав він, переступаючи з ноги на 
ногу.— Ти що цим хочеш сказати, хлопче?!

— І не тільки там, панове! — так само 
спокійно додав Жюльєн.— Ваш агент у Бю
ро, як п'явка, кусає одразу з обох кінців і 
має рахунок не лише в Паризькому банку!

Нечувана зухвалість. Але мети досягнуто.
— Звідки йому відомо про Ступку? — 

зненацька спитав американець по-англій
ському. В голосі його звучала погроза.

«Ступка? Нічого не розумію. Чому Ступ
ка?» — подумав Жюльєн.

— Не знаю,— розгублено сказав реюнь
йонець.— Не знаю. Але тут щось не те. Йо
го треба розв'язати. Нехай до з'ясування 
посидить у підвалі. Зараз я його спробую 
розпитати, а потім зв'яжемося зі Ступкою. 
Невже ми щось наплутали? Адже з вибухів
кою приїде лівша, Раку...

— Мовчати! — просичав американець.
— Та він же не розуміє по-англійсько

му! — винувато заперечив реюньйонець.
— Все одно мовчати! Ніяких імен! Розв'я

зати його! — американець нервово захо
див туди й сюди, смокчучи люльку.

Реюньйонець, щось бурмочучи собі під 
ніс і дихаючи на Жюльєна горілчаним пере
гаром, розмотав мотузок. Мурахи вже ліз
ли по штанях, приваблені ^запахом олії та 
риби. Жюльєн скинув їх ногою і попросив 
ковток вина й сигарету. Товстун, щось бур
мочучи, взяв пляшку, тицьнув у рота в'язню 
теплу шийку. Потім сунув йому в рот запа
лену сигарету.

«Житуха», — задоволено подумав Жюль
єн, і враз він усе зрозумів: Ралауна, Мам- 
піаніна Ралауна, це він! 1 Так ось воно що, 
клятий зраднику! Ну, чекай же, дай тільки 
вибратися звідси!

— Ти, лисий! — презирливо звернувся він 
до реюньйонця.— Зніми-но наручники і дай 
мені їсти! А Мампіаніні я доповім, як ви 
тут мене прийняли!

Це вже не куля, це був снаряд, та ще й 
великого калібру! У товстуна затремтіли 
щоки.

— Хто ти такий? — закричав американець 
по-англійському, але, не діставши відповіді, 
повторив запитання по-французькому.

— Хто багато хоче знати, лише накличе 
на себе біду,— відповів йому Жюльєн при
слів'ям.— Гостя спершу годують, а потім 
розпитують.

— Зніми з нього браслети і дай чогось 
поїсти! — звелів американець.— Цікаво.

Реюньйонець розстебнув кобуру на поясі 
і дістав із внутрішньої кишеньки ключ. На
ручники з брязкотом упали на землю.

«Ну, от і все!» — з полегкістю подумав 
Жюльєн, вихоплюючи у нього з кобури 
важкий «люгер» і посилаючи в американця 

•одразу дві кулі, одну за одною, обидві 
просто в обличчя. Руда голова розсілася на 
червоно-сірі шматкй, наче гнилий гарбуз, 
американець важко впав, наче його рубону
ли по колінах.

— Стань до дерева, ти, червоновухий! — 
наказав Жюльєн реюньйонцеві, що посірів 
від жаху. З того немов випустили все повіт
ря разом із зухвалістю: щоки обвисли, руки 
тремтіли.

— Руки за голову!
Товстун квапливо виконав наказ. Жюльєн 

зрозумів, що реюньйонець розповість йому 
все, що його цікавило.

— Ну що, мій вельмишановний пане,— 
звернувся Жюльєн до француза,— здається, 
ми помінялися ролями? Гнався собака за 
алігатором, поки не потрапив йому в зуби, 
га? Давай-но побалакаємо, як старі друзі! 
Ми давно працює на вас Ралауна?

1 «Лауна» — по малагасійському ступка; «ра» — шаноб
лива чистка, що її додають до прізвищ у деяких етнічних 
груп, зокрема у мерна.



— З сорок сьомого року,— француз лед
ве ворушив губами, піт великими краплина
ми стікав по щоках за комір сорочки.— Він 
дав підписку у концтаборі на Нусі-Лава *. 
Потім уночі його перевезли до Дієго-Суа- 
реса.

Он воно що! А сам Ралауна розповідав, 
ніби він переплив протоку на колоді, яка 
випадково прибилася до безлюдного бере
га, і гріб цілу ніч, поки зовсім знесилився. 
Своїм «героїзмом» він навіть полонив доч
ку французького біолога і вигідно одру
жився: власна вілла у кварталі червонову- 
хих, автомашина, бульдог на ремінці.

Спочатку він, звичайно, був неоціненним 
джерелом інформації для детективів гене
рал-губернатора, а зараз, виявляється, і для 
цих, ультра! Жюльєн пригадав чимало ви
падків, коли важливі таємні рішення бюро 
несподівано ставали відомі навіть у редакції 
«Мадагаскарського кур'єра» 1 2.

— Де ми зараз перебуваємо?
— На моїй віллі. За тринадцять кіломет

рів від Манавумбе.
— Хто був цей рудий?
— Американець. Він з «Червоної руки». 

Він усе й почав...
Жюльєн здригнувся. Ця фашистська бан

да неоколонізаторів замордувала його кра
щого друга — камерунця Фелікса Муміє. 
Восени 1960 року Фелікс поїхав у Європу, 
поставивши перед собою завдання привер
нути увагу світової громадськості до тяжко
го становища в Камеруні і до національно- 
визвольного руху, що розгорнувся там. Ко
лонізатори та їхня агентура уважно стежили 
за діяльністю Муміє і чекали тільки нагоди, 
щоб розправитися з ним. Якийсь Вільям 
Бештель, акредитований у Женеві при 
ООН як кореспондент одного фран
цузького органу преси, а насправді спеці
альний агент «Червоної руки», ходив за 
Феліксом Муміє назирці. Раніше цей до
свідчений розвідник був офіцером-парашу- 
тистом французької армії, що діяла у 
В'єтнамі. У цій брудній війні, під час роз
прави з мирним населенням Бештель і 
набив собі руку на всіляких злочинах.

Незадовго перед убивством Муміє він 
спеціально приїхав до Африки, в столицю 
Гани Аккру, де в той час перебував Муміє. 
Бештель познайомився з ним і навіть зумів 
втертися в довіру. Але щось перешкодило 
йому вбити Муміє б  Африці. Можливо, 
Бештель злякався, що в разі провалу йому 
важко буде дістатися до Європи. Довідав
шись, що Муміє має намір поїхати до Же
неви, Бештель перший поспішив туди.

Тут, за кілька кілометрів від міста, біля 
самісінького кордону з Францією, він орен
дував будиночок, наче спеціально призна
чений для таких пройдисвітів, як Бештель.

1 Нусі-Лава — острів біля берегів Мадагаскару, де під 
час подій 1947 року колонізатори влаштували концентра
ційний табір для мальгаських патріотів і повстанців.

2 «Мадагаскарський кур’єр* — проколоніалістська газета 
на Мадагаскарі.

Дім цей немовби ховався за високими 
будівлями від сторонніх очей. Там, було два 
виходи, один з них — у сад, звідки можна 
було легко перейти франко-швейцарський 
кордон, що проходив поряд. Отут і оселив
ся Бештель.

Після приїзду Муміє до Женеви Бештель 
на правах «старого знайомого» прийшов до 
нього в готель «Реке» і, сказавши, що хоче 
взяти в Муміє інтерв'ю, запросив того по
обідати в ресторані «Срібна таця». Під час 
обіду, коли Муміє на кілька хвилин вийшов, 
у його келих з вином Бештель вкинув отру
ту.

Муміє помер, а Бештель зник у невідо
мому напрямку. Тікаючи з Швейцарії, він 
так квапився, що на своїй квартирі залишив 
численні докази свого злочину. Швейцар
ська поліція під час трусу знайшла фотогра
фії Фелікса Муміє та інших видатних діячів 
національно-визвольного руху в Африці — 
фотографії були наклеєні на звороті марок, 
що зберігалися у Бештеля в альбомі, а 
крім того, — плани підготовки замаху на од
ного громадського діяча в Берні і навіть 
опис різних способів убивства. Тут-таки був 
і піджак Бештеля, а в його кишенях — крис
талики таллію, яким було отруєно Муміє. 
Хімік за спеціальністю, Бештель точно роз
рахував свій удар. Річ у тім, що таллій діє 
тільки через добу, а Муміє другого дня мав 
летіти в столицю Гвінейської республіки 
Конакрі. Бештель був певний, що здоровий 
з вигляду Муміє із смертоносною отрутою 
в шлунку зійде з трапа літака на гвінейсь
кому аеродромі, і тоді вину за його смерть 
можна буде звалити на кого завгодно. Та 
вбивця не врахував, що Фелікс Муміє був 
дуже перевтомлений, тому отрута почала 
діяти набагато раніше.

Так загинув славний син повсталої Афри
ки Фелікс Муміє. Його вбивство — один з 
численних епізодів неоголошеної війни, що 
її розгорнули колонізатори проти колоні
альних і молодих незалежних держав Азії і 
Африки.

Підла банда отруювачів і вбивців, знав 
Жюльєн, діє в багатьох колишніх французь
ких колоніях в Африці. Але на Мадагаскарі 
йому доводилося чути про неї вперше. Та й 
потрапити просто в лігво цих «заокеанських 
друзів» теж іще нікому не вдавалося. Ні, 
його справді недаремно послали сюди, в 
спекотну глушину Манавумбе! Цікаво, що 
іще він дізнається від цього жирного ульт
ра?

— Хто тут ще з «Червоної руки»? Ти, а 
хто ще?

— Ні,— затіпався реюньйонець,— я сам 
по собі, я з ними не маю нічого спільного. 
У мене дружина, діти на Реюньйоні, зми
луйся, пане! Ладен цілувати тисячу разів 
твої підошви, тільки змилуйся! Я все розпо
вім, що знаю, все!

— Хто й коли привезе вибухівку?



— В суботу. В суботу привезе цей, як 
його...

Враз реюньйонець наче захлинувся, очі 
його страшно витріщились, немов хтось 
натиснув на них зсередини пальцями. Він 
схопився руками за горло — у горлі в ньо
го стриміла, здригаючись, довга гнучка стрі
ла.

«Бере другу, натягає тятиву, лягай!» — 
майнуло в голові Жюльєна. Він кинувся на 
землю, і друга стріла, свиснувши над його 
головою, вп'ялася французові в груди. Хро
пучи й захлинаючись кров'ю, той сповз до 
підніжжя дерева. Одним стрибком Жюльєн 
опинився за деревом і, не висуваючи голо
ви, двічі вистрілив по вікнах вілли, що вихо
дили у двір. Третьої стріли не було, але 
стрілець був живий, Жюльєн відчув це 
якимсь шостим почуттям.

Поки він роздумував, що робити далі, за 
віллою почувся шум автомашини. Велетенсь
кими стрибками Жюльєн перебіг двір, вско
чив у вікно, збиваючи стільці, кинувся через 
відчинені двері на веранду, та було вже 
пізно: пікап виїхав на дорогу, набираючи 
швидкість. Водія не було видно за високою 
задньою спинкою. Жюльєн поволі і спокій
но, як на навчанні, поклав револьвер на 
зігнуту руку. Бах! Бах! — він цілився в зад
нє колесо. Пікап різко рвонувся убік, врі
зався в товстий стовбур придорожного де
рева й перекинувся догори колесами. Все 
було скінчено. Жюльєн підбіг, тримаючи 
револьвер біля стегна, нахилився. Під сплю
щеним залізом кузова побачив спотворене 
тіло. Це була жінка. Бецімісарка. Та сама, 
що жартувала в «таксі-брусса».

РАНДРІА 
НА ЛОНІ 
ПРИРОДИ

...Надумала, кажуть, Земля піднятися вго
ру, поборотися з Небом. І все, що тільки є 
на Землі, змовилося взяти участь у цій 
битві. От рано-вранці зібралася Земля, піш
ла війною на Небо. І першим Камінь пішов 
воювати. Тільки Поля та Долини полінували
ся й спізнились. Уже обідній час, а вони ще 
тільки поснідали. Так і не пішли разом із 
Землею битися проти Неба.

Тому, кажуть, так і вийшло, що Поля й 
Долини не такі високі, як Гори. Тому і не 
перемішалася Земля із Небом.

Кожного дня після обіду на східне узбе
режжя падають невблаганні зливи. Теплі 
струмені води хлюпають в обличчя і на пле
чі, перетворюють м'яку лісову землю на 
грузьке болото. Жюльєн не міг дозволити 
собі такої розкоші — чекати, поки дощ 
ущухне. Загрузаючи по кісточки в смердю
чому болоті, що кишіло п'явками та велики
ми хижими жуками, він простував до моря:

дорога була не для нього, бо будь-якої 
хвилини на ній міг з'явитися поліцейський 
патруль або просто селянський велосипед. 
В його плани не входило давати пояснення 
з приводу битви на віллі. Месник без свід
ків — просто вбивця, злочинець.

Власне кажучи, все вийшло так безглуздо 
й невдало, що Рандріа просто не уявляв 
собі, що робитиме далі. Поки що він вирі
шив завидна дістатися fflQ Манавумбе, пере
спати в портовому сараї, не заходячи до ха
ти (це було небезпечно), а вранці послати 
телеграму в Тананаріве Люсі про зраду Ра- 
лауни. Зрадник у серці партії — це гірше, 
ніж десять висаджених заводів. А потім він 
повернеться в бригаду вантажників. Можли
во, що його того ж дня вб'ють, можливо, 
що всі, хто знав про нього в місті, зараз на 
шляху до Амандрумбе!. Звичайно, ризик 
є, але іншого виходу для себе Жюльєн не 
бачив. Він — солдат і повинен виконувати 
свій обов'язок.

Спершись на пальму равіналу, Жюльєн 
закурив, ховаючи сигарету під ковдру, яку 
взяв із собою з вілли. Равінала... Як він мріяв 
про цю казкову пальму, що стала символом 
його вітчизни, у посушливих долинах алжір- 
ських гір. Вона стрічається тільки на Велико
му острові. Вазахи1 2 називають равіналу 
«деревом мандрівників». У пазухах її пір'яс
того, наче віяло, листя, завжди є свіжа во
да, спраглий мандрівник може пробити лис
ток ножем чи списом, зібрати воду в посу
дину, вгамувати спрагу. Правда, така назва 
пальми трохи недоречна: всюди, де росте 
равінала, води скільки хочеш, і спраглому 
мандрівникові зовсім не треба добувати її 
в такий складний спосіб. їй більше підій
шла б назва будівельної пальми — її широ
ким листям мальгаші охоче вкривають свої 
хатини.

На четверту годину дня Жюльєн вийшов 
до якогось села над річкою. Злива вже 
вщухла, під сонячним промінням із землі 
піднімалася густа пара, тремтіла гарячим 
маревом. Тут і там пурхали величезні, з чо
ловічу долоню завбільшки, барвисті, яскраві 
метелики. З гілок ліан і пальмового листя 
падали важкі краплини. У заростях бананів 
хтось вовтузився і пихтів, наче казан, у яко
му кипить рис. Зненацька десь у верхів'ї 
дерев почулося таке саме пихтіння: дронго! 
Темно-синій, аж чорний, як і всі дрозди, 
дронго — улюбленець жителів узбережжя. 
Він, правда, незвичайний дрізд: у нього кра
сивий довгий хвіст, на голові зухвалий чуб
чик. Таматавці називають його королем 
птахів. І охоче розповідають про дронго 
старовинну легенду.

Давно-давно узбережжя Таматаве спусто
шували наскоками морські пірати, вони за
бирали жителів у рабство, і не було від них 
порятунку. Тільки ліс рятував від загибелі.

1 Священна гора, де, за повір’ям мальгашів, збираються
душі померлих людей. і

2 Вазаха — чужоземець, здебільшого — європеєць.



Якось у селі помітили наближення розбій
ників. Усе населення кинулося в ліс. Та от 
горе — жінки з маленькими дітьми не мог
ли встигнути за втікачами. Кінець кінцем 
вони у розпачі змушені були сховатися в 
найближчих чагарниках, сподіваючись, що 
переслідувачі не помітять. На біду, якесь 
немовля голосно заплакало, і розбійники 
одразу кинулись у той бік. Здавалося, ніщо 
не врятує нещасних, хоч дитя й замовкло. 
Та враз високо на сусідньому дереві теж 
почувся дитячий плач: дронго. Коли черво- 
новухі пірати почули голос знайомого пта
ха, що наслідує дитячий плач, то подумали, 
що то дронго дурить їх. Вони припинили 
погоню і повернулися назад. Отак дронго 
врятував від неминучої загибелі жінок і ді
тей. Відтоді все населення Таматаве та око
лиць шанують його як благодійника і захис
ника. Любов до дронго передається з поко
ління в покоління, а зустріч із ним вважа
ється добрим знаком.

Жюльєн не вірив ні в Андріаманітру, ні в 
чаклунів, ні в фаді—табу, та в глибині душі 
все ж вважав, що є хтось або щось, хто ре
гулює хід подій у світі, хто рано чи пізно 
карає будь-яке зло і платить добром за 
добро. І зустріч з дронго підбадьорила йо
го.

Обережно пробираючись через бананові 
зарості, Жюльєн наближався до села, нама
гаючись вийти проти вітру, щоб не почули 
чужого сільські собаки. Раптом ногу наче 
обпекло вогнем, і він мало не скрикнув від 
болю. На черевик сповзла величезна, санти
метрів на двадцять завдовжки і широка, 
як ремінець від годинника, сколопендра. 
«От і вір дронго! — подумав Жюльєн, ви
лаявшись спересердя.— Клята тварюка!»

Але тут-таки він заспокоїв себе: ще доб
ре, що на Мадагаскарі немає отруйних га
дюк, це тобі не Конго! Але нога дуже болі
ла. Йому доводилося чувати, що від укусу 
сколопендри може вмерти дитина. Та й до
рослому радості мало: якщо немає поблизу 
аптеки, то нога болітиме кілька днів, може 
навіть початися пропасниця. Це ще один 
привід, щоб зайти в село, яке лежало пе
ред Жюльєном посеред річкової заплави 
на білому чистому піску, відгороджене ру
дою річкою і ясно-зеленими рисовими по
лями. Між гостроверхими чотирикутними 
хатинками на палях з бамбукових стовбурів 
палала барвиста акварель з квітів іланг- 
іланга та гортензій. Під густими кронами 
кокосових пальм жінки й підлітки довгими 
товкачами товкли в кам'яних ступах рис, 
співаючи про річку, що, розлившись від до
щів, забрала собі прекрасну здобич — 
дзвінкоголосу дочку Ракуту-молодшу. Чо
ловіків видно не було, мабуть працювали в 
лісі на кофейній плантації.

В такому ж селі, тільки серед безлісих 
плоскогір'їв Високого плато, минуло Жюль- 
єнове дитинство. Батько був поважаною 
людиною — старостою села, проте в домі

було мало їжі й багато турбот, тому що 
батько дбав насамперед про добробут се
лян, нехтуючи прихильністю начальників. 
Його спробували усунути з посади, прислав
ши з окружного центру свою людину. Але 
новий староста в Арівунімаму не прижився: 
старійшини його не слухались, а молодь да
ла йому прізвисько «заморський кінь» і 
відверто глузувала. Врешті-решт чужинцеві 
довелося залишити село: якось уранці на 
даху його хатини побачили хамелеона ран- 
тутру. Сумирне, схоже на кумедну окам'я
нілість, звірятко нагнало жах на все село і 
вигнало геть непроханого старосту. Розпо
відають, що рантутру має страшну, надпри
родну силу: він убиває все живе, що необе
режно наблизиться до нього. Горе тому, хто 
опиниться поблизу рантутру! Страшна неві
дома сила уб'є його на місці, якщо тільки 
він одразу не втече світ за очі.

Потім батько якось сказав Жюльєнові, 
що несподівана поява рантутру — його рук 
справа. Так чи інак, але краще б він не ро
бив цього. Через п'ять літ, кривавого со
рок сьомого року, колоністи разом з ротою 
сенегальських стрільців-карателів знищили 
і село і всіх його мешканців...

Коли Жюльєн довідався про це — він тоді 
вчився у Тананаріве в коледжі,—то присяг- 
нувся помститися на проклятих вазахах і 
звільнити свою батьківщину з-під чужозем
ного ярма. І він не забуває про свою клят
ву.

Жюльєн мало не затанцював з радо
щів — дронго таки не підвів: з довгої «чо
ловічої хати» 1 вийшов Рамасу — Друг Па
пуг. Таке прізвисько дали йому в коледжі 
років десять тому за звичку повторювати 
все, що не почує.

Рамасу про щось погомонів з жінками й 
попрямував до своєї хати, що стояла край 
села. Жюльєн мало не бігцем обійшов село 
і під собачий гавкіт з гідністю, як і належить 
поважному подорожньому, звернувся до 
однієї з жінок:

— О, раматуа! Де тут дім вельмишанов
ного Рамасу, мого друга й брата? Я прий
шов до нього з Таматаве з дорученням.

Раматуа, горда тим, що саме до неї 
звернувся друг шанованого вчителя, кинула
ся вперед, показувати дорогу.

РАНДРІА
ЗУСТРІЧАЄ
ДРУГА

Ну ж бо, слухайте мене уважно! Я розпо
вім вам про двох жартівників, поголос про 
них досяг і наших країв. Гей, чоловіки! Гей, 
жінки! Слухайте...

1 Довга будівля, де вечорами збираються чоловіки; щось 
на зразок клубу. Вдень використовується як шкільне примі, 
щення (в бідних селах).



Ікутуфеці жив на заході, а Імахака — на 
сході. Ікутуфеці вирушив на схід, а Імаха
ка — на захід. Зустрілися вони в одній з 
долин, привіталися. Імахака ніс глиняну ан- 
гаді, а Ікутуфеці — ворону в закритому ко
шикові.

— Що це ти несеш, вельмишановний? — 
питає Ікутуфеці.

— Хіба не бачиш, — ангаді! Хочу обміня
ти її на курку, — відповідає Імахака.

— Ти бачі А у мене тут курка, хочу об
міняти її на ангаді.

— От і добре,— погодився Ікутуфеці.— 
Тільки ти тут кошика не відкривай, курка у 
мене зла і не зв'язана, може втекти.

— А моя ангаді щойно загартована, ти 
зачекай нею користуватися, бо пощербиш.

І кожен пішов додому. Прийшов Імахака 
до себе в хатину, відкрив кошика, а ворона 
вискочила й полетіла геть.

А Ікутуфеці почав копати землю глиня
ною ангаді, а вона враз і розкололася.

І кожного дуже здивувала хитрість друго
го. І кожний вирішив: «Ми обоє великі хит
руни, нам треба жити разом».

— Здрастуй, вельмишановний і дорогий 
друже Рамасу! — шанобливо привітався з 
учителем Жюльєн.— Маю до тебе лист від 
мера Таматаве, але наша машина зламала
ся неподалік од села, довелося чалапати 
пішки, потрапив під дощ та ще сколопенд
ра, клята, ужалила! Просто не пощастило, 
дорогий брате,— додав Рандріа, показуючи 
Рамасу очима на селянку, яка вся аж пода
лася вперед з цікавості.

— Біно, дорога! — звернувся до дівчини 
Рамасу.— Зроби ласку, дістань де-небудь 
марганцівки, треба промити вельмишанов
ному гостеві ногу!

Раматуа неохоче зашльопала босими но
гами вниз по сходах. Переконавшись, що 
дівчина пішла, Рамасу підійшов до Жюльє- 
на, обійняв його, потерся носом об ніс—за 
мальгаським звичаєм — і посадовив гостя 
на розкладне ліжко.

— У мене все по-похідному, друже,— 
вибачився він. — Дружина моя недавно по
мерла, отак поки що й парубкую, тепер 
все село має клопіт, шукають нову! Ну, 
розповідай, звідки ти взявся в нашій глу
хомані, бач, який стомлений!

Карі очі Рамасу доброзичливо дивилися 
на Жюльєна, гостра борідка клинцем і оку
ляри надавали йому вченого вигляду.

— Ти і досі в нашій партії? — спитав 
Жюльєн. — Чи, може...

Щоки Рамасу потемніли, і він збентеже
но закрутив пальцями.

— Ні, я тепер «пісу діа»... Ти ж знаєш, як 
у нас усе робилося: у Тананаріве «дикі кіш
ки» під «Інтернаціонал» танцюють, соціаліс
тами себе називають, «новий світ» обіцяють 
збудувати, мальгаський соціалізм... А у нас

1 Урядовець, що керує сільським районом на Мадагаскарі.

tyt просто прийшов неф 1 кантону » ка*к$і 
«Або ти вступаєш до ПСД, або я за Твоє 
життя не ручуся!..» Ну, щ0 мені залишилося 
робити? Вступив, плачу внески, передпла
чую «Мадагаскарський кур'єр», голосую та
кож за курячих злодіїв... А що поробиш? 
Голосування ж відкрите, всі бачать... А зай
деш за ширму — значить, викреслюєш, зна
чить — контра...

Рамасу підвівся й пройшовся по кімнаті.
— Я не вірю, розумієш, ні в що тепер не 

вірю, ні в людей, ні в вашу партію, її одна
ково зімнуть! Дев'яносто процентів селян У 
країні — ось їхня опора, затурканий земле
роб, пастух, наймит, для якого зайвий сніп 
рису — манна небесна! Де сила? На кого 
нам спертися? Паршиві «коти» все загребли 
в свої лапи! Вибач, будь ласка,— схаменувся 
він.— Наболіло вже дуже. Ти голодний? Хо
чеш пити, спати? Зараз я все влаштую!

Жюльєн знав, що за неписаним правилом 
Рамасу не питатиме його ні звідки він прий
шов, ні що з ним трапилося: гість у хаті — 
посланець предків.

— Рамасу, друже! — сказав Жюльєн.— 
Я в небезпеці. Скажи відверто, якщо боїш
ся за себе. Мене, можливо, шукає поліція.
І мені треба непоміченим пробратися в міс
то. Мене послала партія з важливим завдан
ням.

— Ти можеш на мене покластися, доро
гий друже! — відповів Рамасу.— Тепер, ко
ли я знову сам, я можу думати тільки про 
себе, робити лише те, що вважаю чесним і 
потрібним. Краще жити, як пастух, але зав
жди говорити правду й діяти за велінням 
совісті, ніж бути великим цабе, але брехати 
на кожному кроці, викручуватися й віддава
ти свої сили не на благо народу, а для тор
жества зла. Що з того, що французи, підко
ривши нашу країну, ліквідували у нас поділ 
на вельможних андріана й рабів! Ми тепер 
самі створюємо собі нових вельмож з уря
довців і багатіїв, ми перетворюємо на рабів 
усіх інших громадян республіки!

Рамасу говорив із запалом, кваплячись 
висловити все, що передумав на самоті, що 
накипіло на серці. Він міряв кроками кімна
ту, лякаючи спритних ящірок, що чатували 
на мух.

— Я все для тебе зроблю, Рандріа! — 
сказав Рамасу.— Ми підемо звідси разом. 
Як добре, що ти прийшов! Ти той камінець, 
що зрушив у горах могутню лавину, поба
чивши тебе, я нарешті вирішив, що маю ро
бити! Ти можеш покластися на мене, як на 
брата! Ось, дивись!

Рамасу схопив з полиці картонний квиток 
ПСД і, роздерши його на клапті, кинув у 
кошик на сміття. Жюльєн посміхнувся: усі 
вони такі, дрібнобуржуазні інтелігенти, 
завжди у них крайнощі! Ні, ти помиляєш
ся !— обірвав він себе. Робер — справжній 
друг, він тільки заплутався, але його можна 
знову вивести на вірну дорогу!

Біна принесла пакуночок з марганцівкою.



Зони промили Жюльєнові ранку від укусу 
сколопендри й наклали компрес. Нога на
брякла й посиніла, ЇЇ не можна було навіть 
торкнутися пальцем — так боліло.

— Нічого! Ще трохи поболить і переста
не! — заспокоїла Біна.— Я навчаюся на кур
сах медичних сестер у місіонерів-єзуїтів, 
там мене навчили лікувати укуси сколо
пендр і павуків. У нас тут їх дуже багато!

— Ну, Біно, біжи собі! Спасибі! Не го
диться дівчині лупити очі на чужого чолові
ка! — підштовхнув. її до дверей Рамасу.

Біна прикрила очі кінцем ламби 1 й знія
ковіло позадкувала. Потім обернулася, по
казала язика вчителевій спині й прожогом 
викотилася на вулицю.

— Не суди її надто суворо! — посміхнув
ся Рамасу.— Ти помітив, яка у неї світла 
шкіра? Вона з роду «зана-малата», нащадків 
бецімісарок і європейців-піратів з Сент- 
Марі 2 з.

Сонце вже тільки ледь визирало з-за 
верхів'їв хлібних дерев, спека не була та
кою нестерпною. Рамасу запропонував 
Жюльєнові миску розсипчастого рису з 
медом і склянку горілки з цукрової трости
ни. Потім приніс вишукану страву — смаже
них коників валала, трохи підсолених,— 
вони танули на язику, як масло.

Транзистор передавав з Тананаріве кон
церт народної музики. Потім диктор з Та- 
матаве оголосив: «Увага! Передаємо пові
домлення поліцейського управління Тама- 
таве. Сьогодні опівдні на віллі «Жаннета» 
неподалік від села Анкура виявлено сліди 
кривавої драми, що розігралася там. Полі
цейський патруль з Маруанцетри виявив по
руч з віллою розбиту автомашину, що врі
залася в дерево, а під нею тіло вельмиша
новної пані Жаннети Рамуді, хазяйки вілли. 
У дворі вілли знайдено трупи вельмишанов
ного пана Артура Ліото, комерсанта з 
острова Реюньйон, і його друга, пана Джона 
Геккера, швейцарського підданого. На дум
ку поліції, тут мала місце сварка з ревно
щів, в результаті якої вельмишановний пан 
Ліото застрелив пана Геккера й сам був 
убитий стрілами з лука, випущеними пані 
Рамуді. Вельмишановна пані Рамуді, враже
на тим, що сталося, намагалася якнайшвид
ше залишити місце події і в поспіху вріза
лася на великій швидкості в придорожнє 
дерево. Поліція Маруанцетри провадить 
розслідування. Просимо всіх, хто /доже до
помогти поліції в її складній, але відпові
дальній роботі, звернутися до найближчого 
поліцейського управління».

— Ти бач! — щиро здивувався Рамасу.— 
Чого тільки не буває через цих бабів! От 
халепа!

1 Мальгаське національне вбрання, нагадує тогу.
2 В XVII—XVIII ст. ст. на острові Сент-Марі, поблизу 

східних берегів Мадагаскару, існувала своєрідна «піратська 
республіка», що налічувала в окремі роки до тисячі флі* 
бустьєрів різних національностей. Вони часто одружувалися
з мальгашками-бецімісарками.

— З усьому Винна спека, ну й білих жі
нок нема, от вазахи й перегризають горло 
один одному за мальгашок! — недбало за
перечив Жюльєн. Повідомлення радіостан
ції Таматаве не зняло внутрішнього напру
ження. Він знав, що зведення поліції часто 
бувають вигадані. — Давайте-но краще спа
ти, друже! — сказав він учителеві. — Вже 
так темно, що я не бачу власного носа. А 
вранці подумаємо, що робити.

— Тільки ти обов'язково візьми мене з 
собою в Тананаріве, друже! — попрохав 
Робер.— Я тут більше не залишусь. Нехай 
партія дасть мені будь-яке завдання, я го
товий виконати його!

Рамасу влаштувався на маті біля столу, 
віддавши Жюльєнові ліжко: справжній друг 
дорожчий за батька.

Ніч у селі гамірливіша, ніж у місті. Вона 
починається кумканням жаб на рисових 
полях, — вони галасують, як перекупки на 
базарі; разом з ними пронизливо верещать 
цвіркуни, пугукають і цмокають нічні птахи, 
гудуть нічні жуки й метелики. Та всю цю 
музику заглушують вигуки хлопців і дівчат, 
що сходяться ночами край села, де в ша
леному ритмі гуркоче барабан, де невтомно 
танцюють пари, змагаючись у спритності й 
витривалості, де оглушливо, розтягаючи ро
та до вух і дзвінко ляскаючи себе по стег
нах і животу, співають закохані кавалери, 
заманюючи подруг в бананові зарості.

— Хай їм чорт! — вилаявся Рамасу.— Ні 
вдень, ні вночі нема спокою!

— Що нового в селі? — спитав Жюльєн, 
відчуваючи, що не засне, поки не настане 
тиша й не заспокояться збуджені нерви.

— Та все те саме! — мляво відгукнувся 
Робер, вовтузячись на твердій маті.— Роз
мов багато, а користі ніякої. Наказали з 
Маруанцетри організувати кооператив — 
організували. Досі поодинці ходили до 
Лі-Чана кофе продавати, тепер — гуртом. А 
ціни однаково встановлює він сам, купець. 
Потім, як і досі, везе в Таматаве, там про
дає компанії вдвоє дорожче. Закупить 
усякого краму — сірників, гасу, тканин — і 
продає тут також в два рази дорожче, ніж 
купив. Оце і вся система. А що вдієш? Коо
ператив не має ні автомашини, ні трактора, 
щоб нову землю освоїти. Сама тільки наз
ва— кооператив! А власті нічого не роб
лять, щоб допомогти селянинові побороти 
могутність скупщиків — спекулянтів. Потріб
ні кредити, а уряд витрачає гроші на шикар
ні посольства, та всілякі прийоми, та армію 
депутатів, міністрів, усяких урядовців! Що 
ти не кажи, друже, а незалежність нам, 
крім шкоди, нічого не принесла! Мали 
слушність вазахи, коли писали, що ми до 
цієї незалежності ще не доросли!

— Ну, це вже ти занадто! — заперечив 
Жюльєн, хоч йому не вперше доводилось 
чути таке, та й самому йому ще не. все було 
зрозуміло.
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-*■*- І все-таки в Чомусь вбни мають ра
цію! — наполягав Рамасу.— Поглянь лиш,
що робиться в Африці! Базікають про 
єдність, а «братні» держави тільки й див
ляться, щоб вчепитися одна одній в гор
лянку. В Південній Родезії владу захопили 
расисти, і вся вільна Африка не спроможна 
зіпхнути жменьку фашистів. А в ПАР бури 
безкарно знущаються з усього світу й готу
ють атомну війну проти африканців. І тільки 
там, де африканці зберегли міцні зв'язки з 
Європою і метрополією, як в Габоні, вони 
повільно, але неухильно йдуть до розквіту. 
Та й наша республіка збанкрутувала б без 
французької фінансової допомоги! Хіба 
не так?

— Якоюсь мірою, може, й так,— відпо
вів Жюльєн, запалюючи сигарету.— Мені 
самому, наприклад, не зрозуміло, чому ки
тайці нападають на Радянський Союз? Адже 
ніхто в світі не зробив більше для звільнен
ня гноблених націй, ніж Ради. І якби не во
ни, то не було б зараз і Народного Китаю. 
Я взагалі вважаю, що люди в усьому світі 
мають запровадити нове літочислення, вести 
лік рокам не від народження якогось міфіч
ного Ісуса Христа, а від початку революції 
в Росії в 1917 році! Постріл військового 
корабля «Аврора» в Петрограді — це справ
ді початок нової ери в житті всього люд
ства!

Жюльєн помовчав трохи, збираючись з 
думками, потім вів далі:

— Мені іноді здається, що світ збожево
лів, і тільки в соціалістичних країнах здій
снюється справді розумна й потрібна спра
ва.

Рамасу підвівся й почав міряти кроками 
кімнату.

— А які завдання ставить собі партія? — 
спитав він. — Плентатися в хвості у «диких 
кішок»?

— По-перше,— відповів Жюльєн,— у ПСД 
треба розрізняти збуржуазнених функціо
нерів або колишніх «надреволюціонерів», 
що перетворилися на мільйонерів-плантато- 
рів, таких, як Жак Рабеманаїдзара Ці від
щепенці ладні продати батьківщину за ши
карну віллу. Але, по-друге, в соціал-демо- 
кратичній партії чимало й чесних людей, 
взяти хоча б тебе або тисячі інших, хто 
виступає проти колонізаторів та імперіаліс
тів. Враховуючи все це, наша партія нама
гається роз'яснити рядовим «диким кішкам» 
правильну антиколоніалістську тактику, 
спрямовує їх на активнішу протидію про- 
західній лінії верхівки ПСД. Читай «Іммун- 
гу», там пояснюється усе це! Та й взагалі я, 
наприклад, стою за дві чи навіть три партії 
в країні! Або й більше! Бо тільки тоді мож
лива справжня критика помилок правлячої 
партії. 1

1 Відомий мальгаський поет, один з керівників нацІо« 
нально-визвольного руху на Мадагаскарі після другої світо* 
вої війни.

бони помовчали. Гомін молодих голосів 
пересунувся на інший кінець села й посту
пово вщух.

— Ну, давай спати, дружв,—- сказав 
Жюльєн.— Ранок принесе світло, а всіх 
проблем наші дві бідні голови однаково не 
розв'яжуть. Я вірю в партію, вірю в марк
сизм і все своє життя віддам цьому!

— Заздрю тобі! — сказав Рамасу.— У 
тебе все так ясно!

— У мене все ясно?'—'Жюльєн навіть 
трохи підвівся.— Та якби ти тільки знав, яка 
небезпека загрожує мені! Адже це я був 
на віллі «Жаннета», я!

! він коротко розповів Рамасу про всі по
дії.

— Але ж ти справжній герой, Жюльєне! 
Я пишаюся, що маю такого друга! — Рама- 
су підхопився з мати, підбіг до Жюльєна й 
обійняв його.— Я готовий іти з тобою проти 
будь-яких небезпек!
#— Спасибі, брате, спасибі! — зворушено 

відказав Жюльєн.— Але давай-но спати, 
завтра у нас багато справ!

Вони довго ще не могли заснути, думаю
чи кожний про своє...

У РАНДРІА 
ЛЕГКО 
НА СЕРЦІ

...Якось старий рангахі захворів і покли
кав своїх синів.

— Ось що я хочу сказати, сини, — звер
нувся він до них.— Послав мені Андріама- 
нітра хворобу, й не знаю, чи буду я живий. 
Ідіть ви всі з дому, а коли настане ранок, 
прийдете сюди й розкажете, що бачили уві 
сні.

Настав ранок. Прийшли три брати розпо
відати сни, побачені вночі.

Каже старший син:
— Снилося мені, дорогий батьку, що гу

ляють весілля у річці кайман з крокодилом.
І каже середній син:
— Бачив я уві сні, дорогий батьку, ніби 

несу я одразу сім грон бананів.
А молодший син сказав:
— А я, батьку, бачив уві сні, наче сплі

таю я докупи тростину вундруну з трости
ною херану.

Вислухав батько сни своїх дітей і сказав:
— Ідіть-но, сини, покличте селян, буду я 

ділити своє добро.
Коли зійшлося все село, сказав рангахі 

так:
— Я розділю своє майно між трьома си

нами, дам кожному відповідно до його сну. 
Слухайте всі! Дві третини я залишаю мо
лодшому синові, а третину, що лишається — 
старшому й середньому нарівні. Старшому 
я не даю багато, бо знаю, намагатиметься



він забрати собі частку інших, зажерливий 
він, мов крокодил. Тому й сняться йому 
крокодили й каймани. Середньому я також 
багато не даю, бо його сон свідчить про те, 
що й він намагатиметься заволодіти чужим 
добром, схоче одразу нести сім грон бана
нів, а це одному не під силу. Адже одна 
людина більш як три грона бананів нести 
не може, і то тільки в тому разі, якщо од
не гроно нести на голові, а два в руках. А 
молодшому синові я залишаю найбільше, 
бо довідався з його сну, що буде він доб
рою людиною. Житиме він з людьми в зла
годі, мов тростини в маті, яку він плів уві 
сні. Завжди він радитиметься з людьми, 
перше ніж щось зробити, а робитиме тільки 
те, що даватиме втіху іншим. Він гідно не
стиме моє ім'я, замінить мене на землі, не 
покине близьких своїх, а захищатиме їх і 
збереже в роду багатство, нажите предка
ми.

...Прокинувшись вранці, Жюльєн пошко
дував, що так багато розповів Другові Па
пуг: все-таки на цю експансивну й неврівно- 
важену людину цілком покладатися не мож
на. «Ну, та нічого,— заспокоював себе 
Жюльєн.— Принаймні я тепер можу вима
гати від нього реальної допомоги!»

— Ти спиш? — він штовхнув Рамасу но
гою.

— Га? Хто спить? Я сплю? — підхопився 
Рамасу, протираючи очі.— А я думав, що 
мені все приснилося, бо ми ж чимало-таки 
випили, друже! Виходить, ти справді відві
дав мене, дорогий і вельмишановний дру
же!

— Ну як, ти все ще хочеш разом зі мною 
боротися проти «Червоної руки»? — спитав 
Рандріа.— Чи за ніч твій запал уже прохо
лов?

— Скажи, що я мушу робити? — Обличчя 
Рамасу було тверде й рішуче. «Змінився 
Робер! — подумав Жюльєн.— Нічого не ли
шилося в ньому від колишнього Друга Па
пуг!»

— Чи є у тебе в Манавумбе вірні дру
зі? — спитав Рандріа.— Чи можуть вони на 
якийсь час дати нам притулок і щоб про це 
ніхто не знав?

— У мене там власний дім, я живу в 
ньому, коли беру відпустку! — гордо відпо
вів Робер.

— Чудово! — такої удачі Рандріа навіть 
не сподівався.— Подай старості тут заяву 
про відставку і їдемо в Манавумбе. Скільки 
до міста кілометрів?

— Двадцять два. Якщо ти не заперечуєш 
проїхатися в моїй шафі, то я зараз 
візьму у Лі-Чана вантажну машину для пе
ревезення речей, ти сядеш в кузов, а доро
гою залізеш у шафу. Тебе ніхто не поба
чить, аж поки приїдемо на місце.

— А хто поверне машину назад?

— Сьогодні вівторок? Ну, то сам Лі-Чан і 
з'абере, йому однаково треба їхаТи на склад 
компанії одержувати крам.

...Міська квартира Рамасу — дві кімнати з 
верандою в стандартному збірному будин
ку на дві сім'ї, подарованому муніципаліте
тові «Манавумбекомпані» і перепроданому 
муніципальними ділками,— містилася на
околиці міста неподалік од порту. Ще одна 
удача.

В усякому разі, йому хотілося вірити, що 
його повернення до Манавумбе поки що 
лишилося непоміченим. А втім, це покаже 
найближча ніч. Якщо на них не нападуть, то 
завтра можна буде вийти на роботу. Що він 
може зробити іще?

— Ти не заперечуватимеш,— звернувся 
Жюльєн до Рамасу, який, щось бурмочучи, 
витирав плісняву з підвіконь і стільців,— 
якщо я попрошу тебе піти на пошту відісла
ти телеграму в Тананаріве?

— Звичайно, ні! — здивувався Рамасу.— 
Охоче зроблю це для тебе!

Жюльєн написав текст телеграми.. «Люсі, 
люба! Не вір Мампіаніні, він тебе не лю
бить і всіх зраджує. Коли повернуся, то 
познайомлю з хорошою людиною, підшу
кай місце. Поки що працюю, спершу думав, 
що буде не під силу. Твій брат».

— Не знаю, чи зрозуміє вона щось, але 
іншого виходу немає! — зітхнув Жюльєн. — 
Доведеться відсилати так!

Робер пішов. Жюльєн нервово ходив по 
кімнаті, щохвилини поглядаючи на годинни
ка. Півгодини йти до пошти, півгодини назад, 
десять хвилин, щоб відіслати телеграму. За 
сімдесят хвилин Рамасу мусив би поверну
тися. Сорок хвилин. П'ятдесят. Шістдесят. 
Шістдесят п'ять. Сімдесят п'ять...

Жюльєн вийшов з дому, звернув за ріг І 
трохи не наскочив на товстого індійця в сй- 
ній чалмі, спітнілого й захеканого.

— Скажіть, — нараз спитав він. — Чи не 
зустрічалися ми з вами колись у Тананаріве? 
Наприклад, минулого року?

Якусь мить Жюльєн остовпіло дивився на 
негоціанта, що відсапувався й витирав піт. 
Потім повільно відповів, чітко вимовляючи 
кожне слово пароля:

— Може, й зустрічалися. Тананаріве — 
місто велике, всіх не запам'ятаєш, але ми
нулого року я там не був!

— Ну й чудово — зрадів індієць. — Мер
щій ходім, товаришу! Ти зупинився в пога
ному домі! Його господар, учитель Рама
су, п'яниця й розпусник, він злигався з міс
цевою поліцією і тільки що пішов в управ
ління поліції!

Жюльєн навіть не намагався приховати 
свого здивування.

— Але звідки ти все це знаєш, това
ришу?

Індієць усміхнувся. Його масні очиці лука
во заблищали.

— Озирнися, чоловіче добрий!



Позад себе на чималій відстані Жюльєн 
побачив двох обірваних хлопчаків, що, зо
середжено відсапуючись, ганяли ногами об
гризений кукурудзяний качан, відбиваючи 
його один в одного.

— Ти бачиш, — засміявся індієць, — ми 
під пильним наглядом і надійною охороною. 
Ти їх не помічаєш, дітвора кишить усюди, 
а вони все бачать і все знають! Вони тут 
у нас — неоціненні помічники, наші малень
кі патріоти!

— Ти член нашої партії? — звернувся 
Жюльєн до індійця.

— Аякже, звичайно, — з гордістю відпо
вів той — Амод, як відрекомендувався 
він Жюльєнові. — Ваша партія — адже во
на для всіх мадагаскарців, а ми, індійці, ми 
теж народилися на Мадагаскарі, і ми хоче
мо йому щастя! Звичайно, не всі так дума
ють, як я, але я певен, що роблю правиль
но, Мадагаскар — моя батьківщина! І тут 
житимуть мої онуки!

— А як ти довідався, що я в місті, Амо- 
де?

— Завдяки тим самим хлопчакам! Я ба
чив, як тебе схопили тоді червоновухі 
там, біля пошти, та нічого не міг вдіяти. 
А коли довідався про сутичку на віллі «Жан
нета», то зрозумів — там не обійшлося без 
тебе. Товариші з заводу вирішили, що ти 
неодмінно незабаром повернешся до міс
та. І всі наші хлопчаки пішли в атаку, вони 
зустрічали кожну автомашину, що їхала до 
міста. І побачили, як ти виліз із шафи й зник 
у будинку! Хитро придумано, але ж і ми 
тут не перший день рис жуємо! — засміяв
ся Амод.

— А що тепер будемо робити? — спитав 
Жюльєн.

— А нічого! — весело відповів Амод. — 
Адже ти зробив майже все, ти їм відрубав 
голівку, найлютішу. Тепер треба тільки не 
прогавити, коли вони привезуть вибухівку й 
кому і де передадуть. А потім спіймати їх 
і передати поліції. Якщо тільки твій друг 
Рамасу не виб'є у нас грунт з-під ніг.

— Давай повернемося! — ^запропонував 
Жюльєн. — Ми з нього зараз усе витруси
мо!

— А навіщо? — усміхнувся Амод, заво
дячи Жюльєна в маленький дворик, оточе
ний бамбуковою огорожею. Посеред двори
ка стояли на палях дві хатини, вкриті листям 
равінали.— А навіщо? — повторив він. — 
Усе ми знаємо й без того. Він повідомив 
поліцію, що це ти влаштував бій биків на 
віллі «Жаннета», якщо ти йому про це роз
повідав. І пообіцяв стежити за тобою і сво
єчасно сповістити поліцію, якщо ти вийдеш 
на новий слід «Червоної руки». А вони тоді 
візьмуть усіх, кого ми зможемо спіймати 
на гачок, припишуть усі заслуги собі і ви
лають партію, що, мовляв, лізе не в свої

де справи і тільки заважає державним служ
б і  бовцям виконувати благородну місію, по- 

кладену на них Урядом, Президентом і їх

нім Сумлінням! Усе буде розіграно, як по 
писаному, і ми, що найбільше ризикувати
мемо своєю шкурою, пошиємося в ДУРН*1

— Що ж, проти мене особисто,— ПОГО* 
дився Жюльєн, — поліція справді нічого не 
може мати. Мене викрали злочинці, я лише 
скористався правом законної самооборони.

— Згоден! — відповів Амод. — А тепер 
дозволь відрекомендувати тобі твого гос
подаря і мого друга, вельмишановного доб
родія Царатанана.

— Здрастуй, Вольдемаре! — він потис
нув руку низенькому, але кремезному маль- 
гашу років сорока, вдягненому в картату 
ковбойку й шорти кольору хакі. — Це вель
мишановний добродій Рандріа, про якого 
я тобі казав, хай він поживе у тебе, това
ришу!

Царатанана широко усміхнувся й міцно 
потис руку Жюльєнові.

— У мене ти будеш в безпеці, дорогий 
товаришу, — сказав він. — Ласкаво прошу 
до моєї скромної хатини!

— Чекайте, друзі! — зупинився Жюль
єн. — Спасибі за все, але я мушу поверну
тися до Рамасу. Мені там теж не загрожує 
ніяка небезпека, бо поліція нашого вельми
шановного уряду подбає про те, щоб я за
лишився цілий і неушкоджений, я навіть 
зможу завтра спокійно вийти попрацювати 
на пірс! А порушувати їхні плани ні до чого, 
інакше вони почнуть шастати по місту і 
тільки перешкодять нам!

— А він має рацію, Амоде! — мовив Ца
ратанана. — Чого він сидітиме в хатині, мов 
та полохлива бабуся, що шепоче, навіть зе
бу побачивши: «Спаси й помилуй, Андріа- 
манітро!» Ми — бійці, наше місце в бою! 
А ми, робітники заводу, теж подбаємо, щоб 
ворожа рука більше не схопила за горло 
товариша Рандріа!

— Домовились, друзі! — вирішив Жюль
єн. — Зв'язок будемо тримати через твоїх 
хлопців, Амоде, або через твою крамницю.

— Тоді слухай мене, друже, — сказав
Амод. — Обстановка загалом така: наш
друг Царатанана — секретар партії на заво
ді й керівник загону самооборони заводу. 
Удень і вночі усі найважливіші вузли заводу 
перебувають під їхньою охороною. Поліція 
в місті ненадійна. За нашими даними, там є 
агенти місцевих ультра, а може, навіть і 
«Червоної руки». Один з інженерів будів
ництва — також їхня людина. Певно, саме 
йому й буде передано вибухівку. Наша ме
та — схопити їх усіх на гарячому. Якби тіль
ки знати, коли і як вони приставлятимуть на 
завод вибухівку!

— Вибухівка буде доставлена в суботу, — 
сказав Жюльєн, глянувши на годинника. — 
Більше я поки що нічого не знаю! Ну, до 
завтра! Мені час іти!

Мало не бігцем Жюльєн повернувся до
дому. Рамасу все ще не було. Бідолаха! 
Він, мабуть, душу вивернув перед поліцей
ськими. Ще б пак! Такі перспективи: зірва-
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ти чужий стиглий банан, та ще й у партію 
пролізти як своя людина!

Жюльєн прибрав байдужого вигляду, і са
ме вчасно: Рамасу, сяючи, як нова копійка, 
став на дверях.

— Ну як, усе гаразд? А чому так довго?— 
спокійно запитав Жюльєн. — Мабуть, когось 
із знайомих зустрів?

— Авжеж, друже, то один приятель, то 
другий, — охоче відгукнувся Робер. — І ко
жен має до тебе якесь діло! І кожен ціка
виться, чому та через що, і що було потім!

— А як телеграма, відіслав?
— Еге ж, ось квитанція! — Робер про

стягнув Жюльєнові папірець.
— Спасибі, друже! За тобою ніхто не 

стежив?
— Ні, все спокійно, не хвилюйся! Чекай, 

зараз я приготую щось поїсти. Купив, коли 
повертався...

...Вранці, залишивши «дорогого друга» 
вдома, Жюльєн попрямував до порту. Вихо
дячи, він зауважив, як від газетного кіоска, 
що біля будинку Рамасу, відійшов якийсь 
Чоловік в шортах і циліндрі на голові і, чи
таючи на ходу газету, пішов слідом за ним.

«Певно, це у них модно у Манавумбе! 
В Тананаріве також залюбки ходили в ота
ких обносках, тільки ж ще до Великої війни! 
Ну що ж, тепер я, мов той князь, всюди 
ходитиму з почтом», — подумав Жюльєн, 
усміхаючись сам до себе: слідом за фран
том у циліндрі по калюжах поспішав босо
ногий хлопчак, захоплено тягнучи за собою 
на мотузку консервну бляшанку.

Весело насвистуючи пісеньку про кохання 
місячної ночі на узбережжі, Жюльєн при
йшов у порт.

— Нарешті з’явився, волоцюго! — недо
брозичливо зустрів його староста вантаж
ників.— Де це тебе носило аж два дні, ти 
за них нічого не одержиш! Пиячив, мабуть, 
аванс пропивав! Он скільки синців заробив, 
ледацюго! В такий спосіб ми ніколи не до
б'ємося зміцнення своєї незалежності!

— Не гнівайся, вельмишановний началь
нику! — посміхнувся Рандріа. — Адже одна
ково в порт не заходило жодне судно! Бу
дівництво заводу вже завершено, а пере
робку нафти ще не розпочато. Перше суд
но прийде, певно, не раніш як у суботу,— 
чи не так, добрий і вельмишановний пане?

— А ти звідки знаєш, ледацюго? — зди- 
іувався староста. — Мені це невідомо, я — 
людина маленька.

— А ти хіба не потребуєш людей, щоб 
працювали на розвантаженні? — поцікавився 
Жюльєн.

— Ні, друже! — відрізав староста. — 
Особливо таких, як ти. Ну, іди розчищати 
дебаркадер! Уся бригада вже працює, тіль
ки ти свої синці на сонечку вигріваєш!

...Три дні минуло без будь-яких пригод. 
Кожного дня ранком Жюльєн ішов на ро
боту в супроводі почесного ескорту в скла
ді поліцейського в цивільному й кількох

хлопчаків — посланців Амода. Кожного дня 
він разом з іншими робітниками-докерами 
чистив пірс, працював на складах, учився 
керувати складними портовими механізма
ми,. що приймали нафту з танкерів і пода
вали нафтопродукти з заводу. В суботу, десь 
опівдні, з Таматаве очікували приходу судна 
з останнім обладнанням для заводу. Пуск 
установки було призначено на неділю. 
З цим же судном на відкриття першого 
мальгаського нафтопереробного заводу ма
ли прибути тананарівські панове з міністер
ства. І, звичайно, журналісти і радіорепор- 
тери, І депутати, що знали, як згаяти 
час і що робити з величезними окладами. 
Всі, кого щедро годує дурний і лінивий 
мальгаський селянин...

Увечері Рандріа повертався, виснажений 
десятигодинною працею в душних океан
ських випарах під пекучим промінням тро
пічного сонця, і без сил падав на ліжко. Але 
ще важче було по-дружньому розмовляти 
з Рамасу й удавати, ніби серйозно слухаєш 
базікання цієї жалюгідної людини із звичка
ми дешевого провокатора.

І все ж у Жюльєна було радісно на душі. 
Товариші по партії навчили його за буден
ними й часто дрібними й обтяжливими спра
вами бачити широкі горизонти майбутнього. 
Хай Рамасу, хай сотні таких, як він, хай 
навіть підірвуть завод, хай «Червона рука», 
хай війна у В'єтнамі, це подвійне безумст
во, — але людство однаково йде вперед і 
вперед. Бо іншим воно не може бути, праг
нення до прогресу закладено в основі пси
хіки кожної здорової людини. Тільки дехто 
розуміє це перекручено, як прогрес тільки 
для себе, і ради цього ладен іти проти за
гального прогресу...

Але ж завжди хороших людей буває 
більше, ніж поганих, і в цілому повільно, 
але неухильно всі люди світу — росіяни, 
американці, китайці, мальгаші — ідуть упе
ред, одні швидше, інші повільніше.

Завдання партії і свій обов'язок Жюльєн 
вбачав у тому, щоб прискорити цей рух 
уперед, усувати перешкоди, що заважають 
поступові. Він пишався тим, що присвятив 
цьому своє життя. Він зневажав і не міг 
зрозуміти тих людей, які заради смачної їжі, 
розкішної вілли чи коштовних речей ладні 
задушити в собі розум і совість і марнувати 
свої сили й час на здобуття скороминущих 
благ.

РАНДРІА
н а  в ій с ь к о в ій
РАДІ

...Колись давно-давно одного чоловіка 
благословили бути андріаною К Після цього 
зібрав він людей і загадав їм таку загадку

1 В даному випадку — вождем.



— Що це таке: у андріани — один, у на
роду— двоє, У раба — троє? Хто відгадає 
цю загадку, то, якщо це буде жінка, візьму 
дружиною, якщо чоловік,— буду разом з 
ним правувати.

Усі намагались відгадати загадку, та ніхто 
не зміг. І ось каже Ікала-дурненька, служ- 
ниця андріани:

— Слухай, андріана, даруй мені, але не 
бери дружиною ту, що відгадає цю загад
ку, негарно вийде, коли доведеться тобі 
одружуватися з нею...

Не послухався її, кажуть, андріана, а при- 
сягнувся:

— Нехай заберуть у мене владу, якщо я 
не одружуся з тією, що відгадає цю загад
ку!

І відповіла йому Ікала так:
— Тисячу разів даруй мені, андріана, бо 

не може небо одружитися із землею; про
те не погодився ти зі мною, а тим часом я 
відгадала цю загадку, і правильно чи ні, але 
скажу тобі!

І каже:
— У андріани лише один господар — Ан- 

дріаманітра, у народу двоє — Андріаманіт- 
ра й андріана, у раба троє — Андріаманітра, 
андріана і люди, всі вони його господарі!

Збентежився андріана, мовчить, не знає, 
що сказати; нічого не лишилося йому, як 
одружитися з служницею Ікалою. І зробив 
він її вільною в домі своєму, бо стала вона 
дружиною андріани.

Тому тепер і кажуть люди: «Андріани не 
впали з неба і не виросли з землі, як квітка; 
андріани походять від простих людей».

...У п'ятницю після роботи Жюльєн узяв 
рикшу і заїхав до Амода в крамницю, легко 
відірвавшись від свого щоденного почту. 
Купуючи блок сигарет, він попередив ін
дійця:

— Зберемося цієї ночі у Царатанани! 
Тільки позбудьтеся шпига!

Амод мовчки кивнув.
Пізно ввечері, коли вони з Рамасу вже 

розійшлися по своїх кімнатах, побажавши 
один одному доброї ночі, в темряві за вік
ном пролунав крик:

— Поможіть!
Потім стогін, шум бійки й тупотіння ніг. 

Вдалині, заглушуючи жаб'яче квакання, ро
зітнули тишу поліцейські сюрчки.

— Ти чув, друже? — постукав у двері до
Жюльєна Рамасу--- Щось трапилось! Може,
потрібна наша допомога? Ходімо глянемо, 
я засвітив лампу!

— Та не лізь ти не в свою справу! — 
сонним голосом невдоволено озвався Ранд- 
ріа. — Певно, знову заводські добряче ви
пили та й зчинили бійку! Коли крокодили 
гризуться, ти не втручайся, бо тебе ж на 
шматки роздеруть! Ніколи не треба лізти 
в чужу бійку, бо тобі ж таки й перепаде! 
Ти ж знаєш, дика кішка краде, а свійській 
увоста відрубають!

Рамасу пробурмотів щось у відповідь, 
потім — чути було його кроки — вийшов на 
веранду, повернувся назад, хряснув двери
ма й пішов до своєї кімнати, все ще бурмо
чучи щось собі ПІД НІС.

Почекавши з півгодини, Жюльєн зняв про- 
тимоскітну сітку з вікна, підняв штору й без
гучно виліз на вулицю. Вона була безлюдна 
й похмура. Неподалік шумів прибій, шелес
тіли листям евкаліпти, кумкали жаби, лю
ди ж наче вимерли. Жюйьён швидко звер
нув за ріг і зупинився — нікого. Амод усе 
влаштував як треба.

Жюльєн підійшов до подвір'я Царатанани. 
Від огорожі відокремилася якась невелич
ка сіра постать і прошепотіла:

— Прошу, заходьте в маленьку хатину, 
вельмишановний пане!

Хлопчик. І їм нелегко зараз, маленьким 
патріотам! Посеред хатини на ослоні, по
тріскуючи, горіла свічка. Навкруг на матах 
сиділи Амод, Царатанана і ще двоє незна
йомих Жюльєнові чоловіків з грубими рука
ми робітників. їхні чорні обличчя майже не 
вирізнялися з сутіні, лише блищали зуби й 
очі. Полум'я свічки освітлювало тільки руки, 
втомлено складені на колінах.

— Добрий вечір, товаришу! — відповів 
Жюльєнові Царатанана, чия зверхність тут 
мовчазно визнавалася всіма присутніми. — 
Ось, познайомся з моїми заступниками — 
товаришем Анрі й товаришем Сезаром.

Дві чорні дружні руки потяглися назустріч 
Жюльєнові.

— Отже, — пожартував Царатанана, — за
сідання нашої підпільної групи вважається 
відкритим!

Жюльєн почав без передмов. Він не лю
бив багато говорити:

— Чи встановлено, хто в поліції на боці 
ультра?

— Ні, — коротко відповів Амод.
— Погано, — сказав Жюльєн. — Все-таки 

це наша мальгаська поліція, ми б мали дія
ти разом з нею. Але це неможливо. Якщо 
агент «Червоної руки» в поліції довідається 
про наші плани, змовники будуть обереж
ніші і зможуть вислизнути з наших рук.

— Що ж ти пропонуєш? — запитав Цара
танана.

— Як мені вдалося з'ясувати, справа сто
їть так: завтра о першій годині дня прибу
ває пароплав «Гасікара». Після розвантажен
ня пароплава обладнання на машинах буде 
перевезене на завод. Можливо, що основна 
частина вибухівки буде доставлена саме 
цим шляхом. Це я беру на себе. Я перевірю 
всі ящики з обладнанням і, якщо помічу 
щось підозріле, позначу ящики крейдою — 
Ж. Р., початковими літерами свого ймення 
і прізвища. Товариші на заводі, які прийма
тимуть обладнання, поставлять ці ящики 
окремо.

Амод простягнув Жюльєнові чашку гася
чої кави. Подякувавши кивком, Жюльєн 
ковтнув кави й говорив далі:



— На «Гасікарі» прибуде багато пасажи
рів — чиновники й міністри, гості, ділки, ту
ристи, театральна трупа з Тананаріве. Вони, 
як я чув, покажуть тут в суботу в кінозалі 
муніципалітету п'єсу Вільсона Рамарусона. 
Можна припустити, що спробу підірвати за
вод буде зроблено саме тоді, коли всі жи
телі дивитимуться виставу.

— Логічно, — озвався Царатанана.
— Що ми мусимо зробити? — спитав 

Жюльєн, звертаючись до присутніх. — Ваша 
думка, товариші?

— Я гадаю, що підривник нестиме з со
бою багато всілякого начиння...

— Навряд! — заперечив Жюльєн. — Тягти 
з собою багато вибухівки небезпечно. На 
це не підуть червоновухі, вони — досвід
чені диверсанти! Підривник матиме дві ва
лізи: одна невеличка з особистими речами і 
друга, більша, але теж не дуже велика, із 
запалом і підривним пристроєм. Вони ввім
кнуть годинниковий механізм, пронесуть ва
лізу на завод і поставлять біля ящиків з об
ладнанням. Вибухівка у ящиках з обладнан
ням здетонує, якщо мої припущення спра
ведливі, і півміста разом із заводом буде 
висаджено в повітря!

— Твої слова переконливі, вельмишанов
ний друже! — сказав Амод. — Але чому б 
нам одразу не перевірити всіх на пристані? 
Ми могли б навіть звернутися по допомогу 
до поліції, тут би вони вже ніяк не викру
тились!

— Не можна так діяти, товаришу Амод!— 
терпляче відповів Жюльєн. — По-перше, хто 
наважиться обшукувати підряд усіх пасажи
рів? Адже серед них будуть дуже високі 
особи. Місцева поліція не наважиться навіть 
підійти до них! І потім, що це нам дасть, 
якщо ми навіть спіймаємо зв'язкового-під- 
ривника? За тиждень його замінить інший. 
Ні, товариші, їх треба заскочити на гарячо
му і відрубати всі сім голів гідри раз і на
завжди, розкрити усі їхні зв'язки, а не тіль
ки врятувати завод! Треба рятувати нашу 
улюблену батьківщину від підлих підступів 
імперіалістів і в кожній, навіть маленькій 
справі вбачати шлях до великої мети!

— Ти добре говориш, товаришу, — ска
зав інший робітник. — Але в твоїх пропози
ціях є одна неув'язка. Якщо ми хочемо за
скочити їх зненацька, то не слід відокрем
лювати ящиків з вибухівкою від решти об
ладнання. Нехай собі стоять, вороги не 
встигнуть здійснити диверсії! Ми схопимо їх 
на місці всіх одразу!

— Це непогана думка, — погодився 
Жюльєн. — Та все ж буде краще, якщо ви 
заберете з ящиків вибухівку й сховаєтесь 
там самі! Оце буде вибух для червонову- 
хих! Такого вибуху вони не переживуть. 
Але будьте обережні, бо у них може бути 
зброя.

— Не турбуйся, любий друже! — сказав 
Царатанана. — Робітнича рука сильніша за 
будь-який револьвер!

— Але робітниче серце легко пробиває 
куля! — заперечив Жюльєн. — А ми мусимо 
провести цю операцію без втрат серед на
ших людей! Вважаймо, що наше обговорен
ня закінчено. Прошу всіх товаришів слухати 
мене уважно. На проведення цієї операції 
ми мобілізуємо всі наші сили. До мене на 
пристань відрядіть з півдесятка найкмітливі- 
ших хлопців з Демократичної молоді. їх 
розпізнавальний знак — забинтований па
лець на руці. Далі. Усім пасажирам дати 
спокій, хай розміщуються, як схочуть, і роб
лять, що їм заманеться. Про всяк випадок 
відрядіть удень в район заводу надійних 
членів партії й Демократичної молоді. їх 
завдання — стежити, щоб ніхто із сторонніх 
не наближався до заводської території на
віть на півкілометра. Третє. На заводському 
складі влаштовуємо засідку, доручаю це то
бі, Царатанана. Спектакль розпочнеться 
о восьмій годині, о сьомій засідка вже му
сить затаїтися. Зовнішню охорону на цей 
час всю зняти!

— Невже ти гадаєш, дорогий Жюльєне, 
що червоновухі діятимуть так хитро й 
обережно? — спитав Амод. — Адже звичай
но вони діють зухвало й нахабно, майже не 
криючись!

— Ми повинні передбачити найхитріші ва
ріанти! — відповів Жюльєн. — Бій на віллі 
«Жаннета» тільки місцеві газетярі могли 
розцінити як сцену ревнощів по-американ
ському! Червоновухі, безперечно, насто
рожі і можуть навіть взагалі відмовитися на 
якийсь час від свого наміру висадити завод 
у повітря. Відкрито вони не полізуть, патрі
оти і у нас в Африці не раз вже давали їм 
одкоша, хижаки зробилися обережні. Але й 
хитріші, як старий звір перед смертю!

— Ми згодні з тобою, вельмишанов
ний! — сказав один з робітників. — Твої сло
ва мудрі, товаришу!

— Я цю мудрість пізнавав власною спи
ною! — усміхнувся Жюльєн. — Ось, поглянь!

Він підняв сорочку. На спині, мов чорні 
змії, темніли давні рубці.

— Вони шмагали мене телефонним дро
том, мерзотники! — пояснив Жюльєн.

— Кляті білі собаки! — вигукнув Амод.
— Е, друже, візьми негайно свої слова 

назад! — обурився Царатанана. — Білий від 
білого різниться, не треба бути обмеженим 
расистом! Я стара людина, я воював проти 
колонізаторів тут, під Таматаве, в сорок 
сьомому році, у моєму партизанському за
гоні були й білі, і мальгаші, і китайці, й ін
дійці — всі, для кого Мадагаскар — батьків
щина, всі, хто проти сил імперіалістичного 
лиха. А проти нас були і французи, і їхні 
несвідомі чорні раби — сенегальські стріль
ці, вони не жаліли ні жінок, ні дітей, були 
мов ті дикі звірі! Про людину треба судити 
не з кольору її шкіри чи форми її носа або 
губ, а з її справ! Немає поганих і хороших 
народів, є погані й хороші люди!

— Спасибі, Царатанана, товаришу, — по-
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тиснув йому руку Жюльєн. — Ти дуже муд
ро й правильно сказав. І я нічого не маю 
проти білих людей, якщо вони — не імпе
ріалісти! Та повернімося до наших бара
нів , — похизувався він французькою при
казкою. — Підривника з помічниками доб
ре було б узяти живими. І тримайте їх на 
заводі, поки я не прийду, гаразд?

На тому й погодилися, і один за одним 
зникли в темній, задушливій ночі.

РАНДРІА
ЙДЕ
В ОСТАННІЙ БІЙ

...Пішла якось, розповідають, маленька 
Іфара ловити рибу в ставку чудовиська Ітрі
мубе; але Ітрімубе спіймав її там і каже:

— Ось з'їм я зараз Іфару! З'їм я зараз 
Іфару!

А вона впала навколішки й благає:
— Не їж ти мене, Ітрімубе, візьми краще 

дружиною!
Забрав її до себе Ітрімубе, стала вона 

його дружиною; минув якийсь час, і наро
дила вона сина, і нарекла його Індзаману- 
лу, і пов'язала йому червону пов'язку на 
стегна.

А коли прийшов до неї Ітрімубе, то спи
тав він:

— Де мій син?
А Іфара каже йому:
— Грається в полі, — бо не пережила б 

вона, якби Ітрімубе з'їв її сина.
Пішов Ітрімубе в поле і бачить — багато 

дітей граються там, і питає він:
— Хто з вас мій син?
Відповідають діти:
— Немає серед нас твого сина.
За тиждень знову прийшов Ітрімубе по 

Іфару та Індзаманулу. Та коли настала ніч 
і він заснув, простромила його Іфара заліз
ними вилами й убила; отак вона з сином 
стали вільними.

...Порт вирував. По трапу, спущеному 
з красеня-пароплава, тримаючись за моту
зяне поруччя, вгору і вниз снували пасажи
ри. Вниз — з чемоданами, вгору — з корзи
нами фруктів і букетами квітів; дехто на 
два дні стоянки залишився жити в каютах.

З білого черева лайнера корба подава
ла ящик за ящиком з написами «Манавум- 
бекомпані» і ставила їх просто в кузови 
автомашин.

— ВіраІ Віра! Майна! Майна! — покрику
вав з машин Жюльєн, мов справдешній до
кер.

О! Так і є! З ящика зірвано пломбу, і ча
стину оббивки—фольги—з країв надірвано.

— Шеф! — покликав Жюльєн інженера- 
приймальника. — Цей ящик розкривали!

Інженер ступив крок до ящика, ліниво

сплюнув. Йому не хотілося вилізати із затін- 
ку.

— Давай, давай, працюй собі! Певно, ви
падково зірвали пломбу, це трапляється! 
Кому потрібні ці прилади!

Вазаха, звичайно, все знає. Вазаха розум
ний, — він інженер. У нього он який вели
кий лоб. І рубець на лобі. Мабуть, ліньки 
було на дорогу дивитись, на дерево наско
чив. Жюльєнові зробилося смішно. Над
людьми себе вважають..^ Минув той час, ко
ли він цьому вірив!

Він покликав хлопчака з забинтованим 
пальцем, що крутився поблизу.

— Скажи: іде ящик без пломби. Знаєш 
кому?

Хлопчак сердито відкопилив губу і зник, 
наче його вітром змело.

«Кілограмів п'ятсот, не менше! — прики
нув собі Жюльєн, глянувши на ящик. — 
Які негідники! Власними руками душив би 
їх!»

Іще один ящик... Побіг іще хлопчак із за
бинтованим пальцем. Поки що все йшло 
нормально. Жюльєн навіть пишався своєю 
кмітливістю: ніколи не треба вважати, що 
ворог дурніший за тебе!

— Ти підеш на виставу? — спитав він Ра- 
масу, повернувшись додому й вимившись 
під душем.

— Ні, — відповів Робер, накриваючи на 
стіл. — У мене сьогодні побачення з однією 
молоденькою раматуа. Ти вже йди без ме
не, друже!

...На великому шматку дикту, прибитому 
просто до стовбура пальми, красувалася 
барвиста афіша: «Сьогодні і завтра, тільки 
дві вистави! Національний театр Тананаріве 
під опікуванням Міністерства інформації й 
туризму показує п'єсу Вільсона Рамарусона 
«Веселий дід».

Раматуа в шовкових ламбах або європей
ському вбранні, з віялами в руках, і рангахі 
в чорних костюмах і краватках поспішали 
в довгу, схожу на повітку будівлю кіноте
атру з рядами звичайних дерев'яних лав. 
Тхнуло щурами й пліснявою. В перші ряди 
прийшли гості з Тананаріве, мер, місцеве 
вишукане товариство і шеф поліції в супро
воді своїх заступників.

Нарешті вдарив гонг і вистава почалася. 
Усі затамували віддих, так, що чути було 
дзижчання комарів. П'єса захопила і Жюль- 
єна, сюжет ЇЇ був близький і зрозумілий 
йому.

...В глухому лісовому селі живе сивий, 
навчений  ̂ житейським досвідом, старезний, 
але юний серцем дід. Його пам'ять зберег
ла безліч давніх пісень, історій, приказок. 
Навколо нього охоче гуртується молодь, 
якій він щедро передає все, що знає і па
м'ятає. З міста приїздить інша молодь — 
в європейських костюмах, з довгими патла
ми на голові. Зневажливо посміхаючись, 
смакуючи жаргонні слівця, ці місцеві бітли 
глузують з усього і всіх, навіть дідова сиви



на їх не бентежить. Дід, з допомогою народ
них прислів'їв із свого арсеналу, не тільки 
відбиває нападки стиляг, але й зло висмі
ює їх.

Глядачі в залі бурхливо реагували на кож
ну дідову репліку гучним реготом, оплеска
ми. Але бітли не здаються, вони пропо
нують провести пісенно-приповідкове зма
гання в місті, сподіваючись, що селяни зля
каються столичної аудиторії, відмовляться 
їхати до міста.

Жюльєн догадувався, чим кінчиться це 
змагання, але вже не мав часу, аби переко
натися, що не помилився. В антракті він пі
дійшов до шефа поліції.

— Чого тобі? — гордовито спитав шеф 
поліції. — Ти що, іншого часу не міг вибра
ти? Хто ти і чого тобі треба?

— Я журналіст з газети «Справедливість».
Шеф поліції насторожився. Ця столична

газета вважалася «червоною».
— Ну, то що ж хоче рангахі? — спитав 

він уже ввічливіше.
— Я хочу з твоєю допомогою, вельмиша

новний добродію, врятувати завод! Сьогод
ні ввечері він має злетіти в повітря! «Чер
вона рука»!

Обличчя поліцейського сполотніло. Він 
кивнув своєму почту, наказуючи йти за ним, 
г, взявши Жюльєна за лікоть, квапливо по
простував до дверей.

— Що ж робити, що ж робити? — бур
мотів він. — 3 «Червоною рукою» боротися 
марно! Тікаймо мерщій у гори, зараз все 
злетить у повітря, на заводі в цистернах ти
сячі тонн нафти!

Його франтівський кашкет з'їхав набік, 
а очі з ляку зробилися круглі й опуклі, як 
у лемура.

— Не в гори треба бігти, а на завод! — 
владно сказав Жюльєн. — Вибуху не буде, 
робітники самі затримали злочинців без ва

шої допомоги! Ідіть заберіть їх, та дивіться, 
щоб їх не вбили до суду!

Вони мовчки пробігли з півкілометра до 
заводського складу. Ворота були відчинені, 
і вони ще здалеку побачили рухливі жовті 
промені кишенькових ліхтариків, почули 
збуджені голоси. Жюльєн і шеф поліції пер
ші вскочили в складське приміщення. Пе
ред їхніми очима постала мальовнича гру
па. Перед ящиками з приладдям, звівши 
руки вгору, стояли двоє: довготелесий ін- 
женер-європеєць і мальгаш у жандармській 
уніформі. З розбитого носа у мальгаша ще 
юшила кров, одне око підбите, волосся ску
йовджене. Навколо юрмилися робітники на 
чолі з Царатананою, який стискав у руці 
револьвер.

— У жандарма відібрав! — одразу пояс
нив він новоприбулим. — Це він приніс валі
зу із запалами, але ми їх знешкодили!

Жюльєн підійшов до інженера; той стояв, 
похнюпивши голову. Проте щось запитати 
у нього Жюльєн вже не встиг. Краєчком ока 
він помітив, що один із супроводу шефа 
поліції швидко витягнув револьвер і спу
стив запобіжник. Жюльєн встиг ще збити 
з ніг жандарма і затулити своїм тілом ін
женера, перш як відчув болючий удар 
у груди. Потім гримнув постріл. Чіпляю
чись руками за інженера й осідаючи на 
підлогу, Жюльєн ще побачив, як шеф полі
ції вихопив револьвер у поліцейського й по
валив того на землю ударом ноги в живіт. 
Потім світ потьмарився в його очах. Назав
жди.

Ось і розповів я свою історію! Якщо ти 
знаєш іншу — добре. А коли ні — то й не 
треба! Розповідай тоді всім те, що я тобі 
розказав. А я поступаюся місцем іншим, бо 
вже старий!

З малагасійської переклали Л. КОРНЄЄВ 
та П. ІВАСЕНКО

О
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Композитор Россіні був великим гур
маном і якось після обіду в ресторані 
в- Болоньї попросив покликати до нього 
хазяїна. Той, надзвичайно зворушений, май
же зі сльозами на очах кинувся йому на 
шию:

— Чи то вам так смакував обід з моєї 
кухні?

— Ні, я хочу попрощатися з вами, бо 
після обіду, яким ви мене нагодували, я 
знаю, що ми вже ніколи не побачимось...

Регламент!

Без слів.

КРИТИЧНИЙ
ВІК

Один юнак поскаржився якось Марку 
Твену на своїх батьків, що ті, мовляв, не ро
зуміють його:

— Будь терплячим, мій хлопче. Коли мені 
було чотирнадцять років, мій батько зда
вався мені таким дурним, що я його ледь 
терпів. Пізніше, в двадцять один рік, я рап
том побачив, що мій батько багато чого 
навчився за сім років.

ЗАНАДТО
ПІЗНО

— Знаєте, мені потрібно було ЦІЛИХ де
сять років, аби зрозуміти, що я не вмію пи
сати,— сказав якось Бальзак Віктору Гюго.

— Чому ж тоді ви не обрали собі іншої 
професії? — здивувався Гюго.

— Вже було занадто пізно,— відповів 
55 Бальзак.— Я вже став відомим письменни
ка! ком.

ЛІФТ



НЕ
РОЗГУБИВСЯ

Коли одного разу під час вистави «Рі- 
чард III» відомий англійський актор Баррі 
Сюллівен вигукнув своє відоме: «Коня!
Коня! Півцарства за коня!», із залу раптом 
почулося:

— Чи не влаштує вас осел, містере Сюл
лівен?

— Влаштує, — спокійно відказав актор.— 
Прошу вас на сцену.

НЕ ЗАЛИШИВСЯ В БОРГУ
Одного разу Ганс Крістіан Андерсен зу

стрів на вулиці знайомого.
— Що це у вас на голові? Невже це мо

жна вважати капелюхом? — здивувався той, 
глянувши на головний убір письменника.

На що Андерсен з добродушною усміш
кою відповів:

— А невже те, що у вас під капелюхом, 
можна вважати головою?

Без слів.

ВИБІР

У день получки.

Дорожні пригоди.

Якось Густава Флобера запитали, яким 
жінкам він оддає перевагу, розумним чи 
дурним?

— Таким, котрі здають собі справу зі 
своєї глупоти, й таким, які нічого не віда
ють про .свій розум, — відповів письмен
ник.

Без слів.
CM
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Япомія
Рибальство і рибна промисловість —  давня, традиційна га

лузь  народного господарства Японії. В жодній Іншій галузі не 
зайнято такої великої кількості працездатного населення краї
ни. І в жодній іншій галузі не спостерігається тзк о ї нещадної 
експлуатації, що допомагає великим риболовецьким компаніям 
викачувати шалені прибутки.

Автор цього нарису супроводив гр уп у радянських спеціаліс- 
т ів -іхтіологів , які знайомилися з організацією риболовецького 
промислу в Японії.

«САСІМІ» 
І «СУСІ»

Знайомство з рибною Японією 
почалося ще в Токіо, де у готелі 
«Сібпарк» нас протягом двох тиж
нів щоранку годували чудовою 
яєшнею з шинкою. Яким же вели
ким було наше здивування, коли 
ми довідалися, що'шинка ця зроб
лена з оиби. Точніше — з кита.

Пізніше на одному з заводів по 
переробці морських продуктів по
близу Токіо ми побачили, як сві- 
жоморожене м’ясо тунців і китів 
перетворюється на сосиски, на 
кільця ковбаси й ту саму шинку, 
яку нам подавали на сніданок.

Потім ми відвідали фабрику, де 
з різних сортів риби, морської ка
пусти й овочів готують особливу 
японську національну закуску. Де
які сорти її коштують дуже доро
го, і їх можуть купувати тільки за
можні люди.

У невеличкому містечку Одава- 
ра, що загубилося в горах Хаконе, 
нас познайомили з виробництвом 
знаменитих рибних хлібців — ка- 
мабоко. їх виготовляють з подріб
неного рибного фаршу з доміш
кою різних спецій.

На підприємствах цієї чи не най
давнішої галузі промисловості 
Японії механізовано майже всі 
процеси, тут застосовуються та
кож новітні досягнення хімії.

Керівники японської риболо
вецької асоціації запросили нас 
до ресторану скуштувати націо
нальні рибні страви. Ми сиділи за 
стойкою, з другого боку якої 
спритно орудували кухарі, вбрані 
в кімоно. В Японії дуже популяр
ні страви з сирої риби, найпошире
ніша з них —  сасімі. На наших очах 
кухарі нарізали маленькі скибочки 
тунця, морського окуня, камбали, 
восьминога. Все це треба було 
вмочити у соєвий соус з невелич
кою домішкою зеленого хрону 
«васабі» й дрібно нарізаної редь
ки «дайкон», а тоді вже їсти.

Але найвишуканіша страва з 
морської риби —  це сусі. На ма
ленькі пиріжки з рисом кладуть 
шматочки сирої риби чи м’якуш 
якогось молюска, потім умочують 
у соєвий соус і заїдають імбирним 
коренем.

Такі «сусічні» в японських містах 
можна зустріти на кожному кроці. 
В них завжди повно відвідувачів.



Час від часу з метою реклами у 
них влаштовують оригінальні кон
курси. Нам розповідали, що пере
можець одного з таких конкурсів 
з ’їв за одним присідом понад 
70 порцій сусі!

ЗОЛОТЕ
ДНО

Державний контроль і керівни
цтво рибним промислом в Японії 
здійснює департамент рибальства 
міністерства землі та лісу. Депар
тамент має своїх інспекторів у всіх 
рибних портах і на всіх рибних 
ринках країни. Він встановлює пра
вила і строки вилову, його відді
лення у префектурах видають до
зволи на промисел власникам не
величких суден.

Серед працівників департаменту 
немало високоосвічених фахівців. 
Та, на жаль, не вони є господаря
ми рибної справи в країні. На од
ній нараді ми спостерігали, як сам 
начальник департаменту, що став 
згодом заступником міністра, сидів 
у широкому кріслі, вільно спер
шись на ручки, недбало вислуху
вав поради своїх помічників і по
вільно цідив слова. Аж ось до ка
бінету ввійшов маленький чоловік 
з гладенько прилизаним волоссям, 
і начальник департаменту відразу 
змінився. Він підвівся і низько схи
лився, вклоняючись. Маленький 
японець виявився президентом ве
ликої риболовецької компанії «Ні- 
тіро», одним з тих, хто фактично

Готують сіті...

гримає у своїх руках рибне госпо
дарство країни.

У післявоєнні роки великі компа
нії дедалі більше прибирають ри
бальство до своїх рук. їхні добре 
оснащені промислові судна можна 
зустріти тепер у водах всіх морів 
і океанів земної кулі, на них при
падає приблизно чверть всього ви
лову в країні. А Японія, як відо
мо, стоїть на одному з перших 
місць у світі щодо видобутку мор
ських продуктів —  приблизно сім 
мільйонів тонн на рік.

Компанії «Нітіро» належить по
над 150 різних промислових суден 
і кілька лососевих баз у Тихому 
океані. З однією такою базою, 
«Кехамару», ми ознайомилися до
кладно.

Цікаво, що в департаменті ри
бальства часто змінюють керівних 
та рядових чиновників. Чому? На 
це ^питання тут відповідають ухиль
но. Але після чергового скандалу, 
зв’язаного з корупцією в депар
таменті, нам стало зрозуміло, що 
чиновників переміщують часто, аби 
вони не встигали обрости «клієнту
рою» серед ділків. Проте такі за
ходи нічого не змінюють, і засилля 
великих компаній від цього не 
зменшується. Вилов і переробка 
риби лишається для них справжнім 
золотим дном.

НА «КЕХАМАРУ»

До лососевої бази «Кехамару» 
ми діставалися три доби на ван
тажному кораблі. Нас одразу за
просили до кают-компанії повече
ряти. На стіні висіла велика фото

графія: на березі біля невеличко
го судна стоїть група людей в ко
соворотках, російських чумарках, 
кепках. Придивившись уважніше, 
ми побачили, що це японці.

— Це фото, —  пояснив керівник 
бази, —  зроблене 1911 року на 
Камчатці. В центрі групи — заснов
ник нашої компанії Цуцумі Хірацу- 
ка. В той час він промишляв бі
ля берегів Камчатки. Цуцумі Хіра- 
цука перший в Японії завів рибо
ловне судно з двигуном.

Керівник лососевої бази розпо
вів нам, що «Кехамару» перебуває 
на промислі другий місяць, обслу
говує її тридцять промислових су
ден, які належать не компанії, а 
приватним власникам або риболо
вецьким кооперативам. Уряд, мов
ляв, піклується про рибалок, адже 
вони не витримують конкуренції з 
великими компаніями. Але справа 
тут, очевидно, не стільки в піклу
ванні про рибалок, скільки в праг
ненні мати дешеву робочу силу. 
Адже на цих невеличких промис
лових суднах рибалки одержують 
за свою працю куди менше, ніж 
робітники великих риболовецьких 
компаній, об’єднані у професійні 
спілки.

На цьому прикладі ми ще раз 
пересвідчилися, що вся діяльність 
департаменту рибальства підпо
рядкована інтересам великих ком
паній.

Щодня протягом промислового 
сезону (він триває тут близько 
двох місяців) рибалки ставлять 
опівдні п’ятнадцять кілометрів сі
ток, а пізно ввечері піднімають їх, 
витягуючи здобич. І так день у 
день, у всяку погоду, хоча в цій 
частині океану вона не дуже ми-
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Судна п оверн ули ся з  вели 
ким виловом , який зн ову  
зб агати ть  яп онськ і ри болов
ні ком пан ії. Самим ж е ри 
б ал кам  їх н ього  зар о б ітк у  
ледве ви стач и ть  н а  прож и
ток.

лостива до рибалок. Часто сіті 
рвуть кити, акули, нерпи, а в ту
манну погоду — кораблі.

Трудовий день на базі починає
ться вдосвіта. Біля причалів виши
кувалися промислові судна: вони 
чекають своєї черги, щоб здати ви
ловлену вчора рибу. Ось судно 
пришвартовується до борту «Ке- 
хамару». Рибалки наповнюють ве
личезну корзину горбушею, і через 
кілька хвилин, підхоплена стрілою 
крана, вона опускається на ваги.

Натомість на риболовне судно 
опускають ящики з рисом, сіллю, 
і воно відчалює, поступаючись міс
цем іншому. На дев’яту годину 
ранку вже вся риба на базі.

З вагів, мінячись під ранковим 
сонцем усіма барвами райдуги, 
риба надходить у спеціальні жоло
би, де її обливають сильним стру
менем води. Велику рибу заванта
жують у холодильник, дрібнішу 
переправляють на консервний за
вод! обладнаний тут-таки, на борту 
«Кехамару». З двох автоматичних 
ліній щогодини сходить шістсот 
ящиків консервів (по 48 банок у 
кожному). Більша частина їх іде на 
експорт: адже лосось — це до
лари!

«Нітіро» дістає величезні прибут
ки, а тим часом заробітки рибалок 
на базі «Кехамару» — найнижчі в 
Японії.

ПІСНІ
МАЦУСІМИ

Під час перерви розговорилися 
з робітниками. В Японії сезонники 
завжди були найзнедоленішими 
людьми, їх вербували здебільшого 
серед молодших селянських синів, 
що лишилися без землі (земля пе
реходить у спадщину тільки стар
шому синові). Одержують вони 
близько тридцяти тисяч ієн на мі
сяць, для селянських родин це все 
ж таки підмога, але самому про
годуватися на ці гроші майже не
можливо. Один рибалка з чорною 
бородою (певне, з північних про
вінцій Хонсю) спитав нас, чи мають 
відпустку робітники на радянських 
риболовних суднах. Я відповів 

* ствердно і поцікавився, як стоїть 
справа у них. Всі дружно засмія
лися: коли немає риби, тоді й від
почиваємо!

У перші дні до нас уважно при
дивлялися. Але потроху лід розта
нув, й японці почали заглядати до 
нашої каюти. Довше за Інших за
сиджувався у нас юнга, якому вже 
давно перейшло за двадцять. Він 
закінчив риболовецьке училище, 
мріє вступити до інституту, але по
ки що йому доводиться мити вби
ральні на «Кехамару»...

Іноді нас запрошували до себе 
в каюту радисти. Один, високий і 
чорнявий, був родом з Осаки, дру
гий, невеликий на зріст, лисии 
з Камакури. Високий все вихваляв 
хазяїв компанії, а низенький, під
моргуючи нам, називав його роз
кольником та угодовцем. Потім 
вони сідали до великої дошки, ви
ймали з коробочки білі и чорні

пластмасові кружальця і для «зміц
нення єдності робітничого класу 
Японії» починали грати в «го» —  
одну з найпопулярніших ігор на 
Далекому Сході.

Увечері матроси часто співали 
старовинних народних пісень. Один 
починав, інші підхоплювали і в 
такт пісні плескали долонями. Кож
на провінція, кожне місто Японії 
має свої пісні, які передаються від 
покоління до покоління. Але якось 
увечері, гуляючи на палубі, я по
чув пісню про шахіста.

Так, в Японії теж грають у ша
хи, називаються вони тут «сьогі». 
Правда, деякі правила і ходи в 
«сьогі» дещо відрізняються від на
ших шахів. У тій пісні розповіда
лося про самурая, котрий покинув 
колись свою родину, забув свої 
самурайські обов’язки, перестав 
навіть звертати увагу на гейш,—  
тільки грав та й грав у шахи.

Мені часто пригадується пісня, 
почута на березі затоки Мацусі- 
ма. Це надзвичайної краси місце 
вважається одним із чудес Япо
нії. На 240 острівцях найхимер- 
нішої форми ховаються в зелені 
буддійські та синтоїстські храми. 
Один з них споруджений ще в X 
столітті. Його подвір’я —  це прос
то музей стародавньої техніки: тут 
є найстаріший у Японії сонячний 
годинник і перший бронзовий гар
пун для лову акул. Та особливо 
здивувала нас величезна кількість 
білих вузликів, якими були обві
шані всі дерева. Виявляється, жін
ки приходять до храму благати 
богів, щоб ті дарували їм здоро
вих дітей, а щоб боги не залиши
ли їхні прохання без уваги або 
не переплутали, жінки прив’язу-



ють до гілок клаптики тканини, 
відірваної від білизни.

Місцеві рибопромисловці запро
сили нас на вечерю в один з готе
лів, побудований в традиційному 
японському стилі. Сиділи ми на та
тамі перед низенькими столиками, 
заставленими різними дарами мо
ря і маленькими пляшечками на
грітого саке. До нас вийшла стара 
гейша з сясименом у руках і заспі
вала популярну пісню японських 
рибалок «Соран». А голова місце
вої спілки рибопромисловців і мо
лода гейша стали танцювати, імі
туючи все, про що йшлося у цій 
пісні: важку працю рибалок, по
вернення з добрим уловом і радіс
ну зустріч з коханою. Всі ми в 
такт пісні плескали в долоні й під
хоплювали: «Соран! Соран! Со
ран!»

А потім підвівся японець і ска
зав по-російськи: «Я прожив три 
роки після війни у вас під Ташкен
том. Вам тоді велося дуже нелег
ко, однак ви ділилися з нами, 
японськими полоненими, всім, чим 
могли. І в ті роки я близько пізнав 
і полюбив радянських людей. А 
тепер я хочу заспівати вам вашої 
пісні»

Ні, то була не пісня рибалок. 
Над узбережжям затоки Мацусіма 
лунало: «Сміливо в ногу рушай
те!..»

НА КИТОБОЙЦІ

В останні числа серпня прикра
шені прапорцями рибальські судна 
востаннє здавали свіжу рибу. «Ке- 
хамару» вирушала здавати рибу в 
один з портів на заході Хонсю, а 
ми пересіли на попутний кито
боєць, що йшов у Хакодате. На 
«Кехамару» нас посадили у кор
зину, зачепили її краном і під про
щальні вигуки матросів з одного 
корабля та вітальні —  з другого 
спустили на палубу китобойця ком
панії «Тайо».

Велика японська риболовна ком
панія «Тайо» веде промисел в усіх 
морях та океанах: б’є китів у Ан
тарктиці, ловить тунців у Атланти
ці, сайру —  біля берегів Африки, 
креветок — біля Алеутських остро
вів. Але етикетку з емблемою 
«Тайо» можна побачити також на 
банках з консервованими соками 
(японці вживають їх у величезній 
кількості) й навіть на обгортках 
мила. Виявляється, ловінням і об
робкою риби займається головна 
компанія, а близько ста дрібніших 
контролюють велику кількість під
приємств різних галузей важкої і 
легкої промисловості країни.

«Тайо» прагне іти в ногу з ча
сом. Вона закупила навіть одну з 
найкращих  ̂ бейсбольних команд 
країни. Бейсбол має тут велику по
пулярність, і тому повідомлення в 
пресі, по радіо і телебаченню про 
перемоги і навіть про поразки 
команди є непоганою рекламою 
для компанії...

tfa палубі промислового суд
на обробляють щойно вилов
лену кету.

Капітан нашого китобойця вия
вився наймолодшим капітаном 
японського китобойного флоту 
(йому 32 роки) і до того ж найви
щим на зріст з усіх японців, яких 
нам довелося бачити. Він плаває 
вже понад десять років і закоха
ний у свою нелегку професію. Він 
міг годинами розповідати про 
звички китів. Від нього ми довіда
лися, наприклад, як треба сте
регтися пораненого кита: невідо
мим нам способом він сповіщає 
своїх побратимів про близьку не
безпеку. Тому передусім треба 
добивати поранених китів, а вже 
потім братися за інших. Найзавзя- 
тіші кити мокка, вони навіть на
падають на кораблі, трапляється, 
що й ламають гвинти. Плавають 
вони зі швидкістю 18 миль на го
дину, пірнають на глибину тися
чу метрів і можуть пробути під 
водою понад годину.

Одного погідливого дня, які не 
часто бувають у цій частині Тихо
го океану, ми зустріли невелике 
промислове судно і перебралися 
на нього шлюпкою, скориставшись 
запрошенням капітана. Власник 
судна живе десь на півдні Японії, 
команда — чоловік п’ятнадцять —  
складається з жителів північної 
провінції острова Хонсю —  Івате, 
батьківщини спадкових рибалок. У 
чорних гумових робах, зарослі, за
пнуті хустками, вони мовби зійшли 
зі сторінок повісті «Краболов» 
японського пролетарського пись
менника Кобаясі.

Ловили вони лососів на ярус. На 
десять кілометрів тягнеться ней
лоновий канат, через кожні два- 
три метри від нього відходить по
відець з гачком. Тисячі гачків, і на 
кожен треба нанизати наживку —

заморожених дрібних анчоусів. Не
легка робота!

Було десь близько десятої годи
ни ранку. Рибалки чистили на па
лубі рибу, пересипали її сіллю й 
кидали в трюм, набитий льодом.

П ЯТЬ НЕЩАСТЬ

На які тільки теми не доводи
лося говорити, а часом і спереча
тися довгими вечорами в кают- 
компанії! Особливо азартно спе
речався з нами старший механік 
корабля з круглим лагідним об
личчям, що робило його схожим 
на простака з японського фольк
лору.

Коли одного разу я запропону
вав тост за старшого механіка і в 
його особі за японський робітни
чий клас, у кают-компанії вибух
нув дружний сміх.

— Та ж цей «робітничий 
клас», — пояснив радист, що сидів 
поруч мене, — тілом і душею від
даний хазяям!

Старший механік народився в 
гірському селі рисової житниці 
Японії — провінції Ямагата. Напри
кінці другої світової війни його за
брали в армію, було йому тоді 16 
років. Служив на флоті, а після вій
ни плаває на китобойцях. Кілька 
років працював кочегаром — тоді 
ще топили вугіллям, —  потім мото
ристом, і ось вже п’ятий рік він 
старший механік.

Платять йому втричі більше, ніж 
досвідченому механікові на заво
ді. Компанія надала йому дешеву 
двокімнатну квартиру в новому 
будинку, платить за навчання його 
дітей. Тож тепер він горою стоїть 
за компанію і переконує нас, що 
«щастя робітників» залежить від 
процвітання підприємства, де вони 
працюють; що нині в Японії є всі 15
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умови для створення держави «на
родного капіталізму».

Цей старший механік — один з 
тих, на кого спираються підприєм
ці, кого вони намагаються про
ш то в хн ути  у  профспілкове керівни
цтво. Саме з таких часто виходять 
профспілкові діячі різного масшта
бу, які проводять угодовську полі
тику «співробітництва» праці й ка
піталу...

Під час однієї бесіди в кают-ком
панію зайшов радист і подав капі
танові черговий прогноз погоди. 
Проглянувши стовпчики ієрогліфів, 
капітан повідомив:

__  3 півдня насувається тайфун.
Певне, він дійде до Сікоку, а звід
ти поверне на Окінаву. Виходить, 
боги вирішили покарати американ
ці^ — усміхнувся капітан.

Але в кінці дня штурман сказав, 
що тайфун іде не на американців, 
а просто на нас. Він додав, що ми 
встигнемо зайти за Курільські ост
рови й під їхнім захистом перече
кати ураган. Ми й справді встигли 
обійти острів Ітуруп, але тайфун 
під досить мирною назвою «кит» 
проявив-таки свою норовисту вда
чу. Він зупинився біля протилеж
ного берега острова, за якусь сот
ню миль від нас, і там став по
троху вщухати.

Про наслідки цього, загалом ор
динарного для Японії тайфуну ми 
довідалися через кілька днів, коли 
корабель повернувся в порт. Біля

Риболовецький порт Кусіро 
но острой! Хоккайдо. Завер
шується розвантаження при
булих суден.

берегів Хоккайдо перевернулося 
кілька риболовецьких траулерів. 
Рятувальні судна прийшли запізно, 
і врятувати пощастило тільки одно
го рибалку. Всі інші замерзли у 
своїх маленьких надувних човни
ках.

За повідомленнями газет, сам 
тайфун не завдав великої шкоди 
прибережним районам, але після 
нього почалася страшна злива, і 
викликані нею зсуви завдали лиха 
району Канто, де розташований 
найбільший японський порт Йоко
гама. Загинуло близько шістдесяти 
чоловік, зруйновано понад сто ти
сяч будинків, виведено з ладу за
лізниці та шосейні шляхи. Неда
ремно японці кажуть, що п’ять 
нещасть не залишають їх від на
родження до самої смерті: земле
труси, грози, пожежі, цунамі й тай
фуни.

РУЙНУЄТЬСЯ 
«ДРУЖНА РОДИНА»

В Японії буває часом важко зра
зу розібратися в проблемах, що 
хвилюють робітників, селян, риба
лок. У невеликих містах тут не так 
помітні контрасти, властиві будь- 
якій іншій капіталістичній країні. 
Ніхто не афішує свого багатства, і 
водночас не побачиш явних при
кмет злиднів, які так впадають в 
око у багатьох країнах Азії. Але за 
традиційними усмішками японців, 
за зовнішньою демократичністю 
відносин між підприємцями і ро

бітниками криється глибокий кла
совий антагонізм.

В один з останніх наших вечорів 
на китобойці в кают-компанії си
діли капітан, старший механік, ра
дист, заходили й вільні від вахти 
моряки.

—  Ось бачите, — зауважив капі
тан, —  яка в нас тут дружна ро
дина...

Трохи згодом співрозмовники 
стали зникати один по одному, за
лишився тільки капітан. Ми довіда
лися, що на кораблі йдуть проф
спілкові збори, команда подала 
компанії вимогу підвищити заро
бітну плату.

Другого дня матроси збиралися 
групами, щось гаряче обговорю
вали. Радисти зв’язувалися з інши
ми суднами компанії, з керівни
цтвом профспілки з Хакодате. Отак 
в одну мить була порушена «друж
на родинна обстановка»...

Те, що нам довелося спостері
гати на невеликому рибальському 
судні, характерне для всього по
літичного життя сучасної Японії. 
Не встигнуть керівники японського 
уряду чи представники ділових кіл 
виголосити чергову промову про 
економічні успіхи країни чи про 
зміцнення японо-американської 
дружби, як на вулиці міст вихо
дять тисячі людей, вимагаючи 
збільшити заробітну плату, проте
стуючи проти японо-американсько- 
го воєнного союзу.

І риболовна Японія — це теж 
одна з ділянок гострої класової 
боротьби. Це ми бачили всюди, 
де працюють японські рибалки, 
добуваючи для великих компаній 
мільйонні прибутки.
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n ОДИН ІЗ ШІСТДЕСЯТИ восьми
Новий завод електроніки у Софії 

— велике сучасне підприємство, 
яким могла б пишатися будь-яка 
країна. Всі найскладніші прилади, що 
виготовляються тут, розроблені бол
гарськими вченими і конструкторами.

Електроніка — зовсім молода га
лузь болгарської промисловості. Пер
ше підприємство було засноване тут 
лише десять років тому. А відтоді 
вступили до ладу ще 68 сучасних 
заводів.

«І Г А»

Ці три літери — скорочена назва всесвітньовідо- 
мої міжнародної виставки садівництва в Ерфурті (НДР). 
Виставка стала визнаним науково-дослідницьким центром 
у галузі садівництва і особливо квітникарства. На її до
слідних ділянках вирощуються нові сорти квітів.

Нинішнього року виставка відзначає свій десятилітній 
ювілей. За цей час тут побували 17 мільйонів відвідувачів 
з 83 країн.

БІЙ РЕВМАТИЗМОВІ

Прибережна смуга Японського острова Кюсю виявила
ся багатою на цілющі грязі, які в короткий строк виліко
вують хворих на ревматизм. Для цього не потрібно спе
ціального обладнання, хворих просто «ховають», як пока
зано на фото. Лікарям залишається тільки стежити, щоб 
їхні пацієнти пролежали так певний час.

do
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НА ДОПОМОГУ ПРИХОДИТЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Залучення дітей до школи, загаль
не навчання —  проблема, до розв’я
зання якоТ зараз приступили в Індії. 
Тут ще бракує вчителів, підручників, 
наочного приладдя, особливо у від
далених селах. І от уряд країни вирі- 
шів пристосувати для цього телеба
чення.

НЕЗВИЧАЙНИЙ 
ЕЛЕКТРОКАР ДЮ 
ГРАФ

Незабаром фахівці з СРСР мають 
обладнати в Індії мережу ретрансля
ційних станцій. Наступного року в 
500 індійських початкових школах те
лебачення допоможе налагодити уч
бовий процес.

М'ЯКО СТЕЛЯТЬ — А СПАТИ!..
Останній крик моди у США — мат

раци, наповнені не такими «баналь
ними» матеріалами, як кінська воло
сінь, пір’я, вата, морська трава, 
солома, паралон тощо, а... водою. 
Реформатори матрацного бізне
су запевняють, що сон на матраці, 
наповненому водою, під тихий плес
кіт хвильок, нагадує сон у човні і

ГОЛУБИНІ МІСТА
Мандруючи долиною Нілу, можна поба

чити дивовижні глиняні споруди, над якими 
здіймаються цілі хмари голубів. Єгипетські 
селяни вкладають у ці споруди високий 
хист і фантазію, ставлячись до «голубиних 
міст» часто з більшою вигадкою, ніж до 
власного житла. Матеріал для «голубиних 
міст» завжди під рукою —  річковий мул, 
глина. Історики вважають, що в деяких з 
цих споруд виявляються південні — нубій
ські, ефіопські — архітектурні форми, а та
кож елементи староєгипетських храмів.

ЧИ ЗМЕНШИТЬСЯ НЕБЕЗПЕКА!

На перший погляд мо
же здатися, що цей хло
пець просто прогулює
ться із сумкою через 
плече. Насправді ж, у 
сумочці вміщений новий 
прилад для діагностики 
серцевих захворювань, 
виготовлений в США. За 
допомогою розміщених 
на тілі людини електро
дів апарат фіксує діяль
ність серця у звичайних 
життєвих умовах на про
тязі багатьох годин.

прекрасно заспокоює нерви. Іншої 
думки будівельники, які попереджа
ють, що при ушкодженні синтетичної 
оболонки матраца вода пошкодить 
будинок і така постіль може стати 
останньою в житті її власника.

Розвиток автотранспорту супроводжуєть
ся в усьому світі катастрофічним збільшен
ням кількості аварій на шляхах. Це приму
шує фахівців працювати не тільки над тим, 
щоб запобігти аваріям, але й над пробле
мою зменшення небезпеки при 
них. Один із останніх американських 
винаходів у цій галузі— захисний 
балон, який вміщують перед во
дієм та пасажиром на передньому 
сидінні. В хвилину небезпеки ба
лон миттєво, за 0,003 секунди, на
повнюється стисненим повітрям і 
служить надійним амортизатором 
при ударі об перешкоду. Експе
рименти, проведені з макетами 
людей, показали, що цим спосо
бом можна запобігти багатьом 
нещасливим випадкам.
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ЕСПІГБЛІКИ

Вийшли друком такі книжки:

БЛАГА ДИМИТРОВА. Дорога в об'їзд. Роман. З болгарської переклав І. Білик. «Дніпро» (серія «Романи 
і повісті»).

Про нерозумно втрачене молоде кохання згадують герої твору археолог Неда 
Велева та інженер Боян Данаїлов, випадково зустрівшись через сімнадцять років. 
Це надає розповіді особливої щирості, забарвлює її світлим смутком. Водночас із 
сторінок роману постають характерні прикмети життя Болгарії в перші повоєнні ро
ки і в наші дні.

ФРІДРІХ ДЮРРЕНМАТТ. Суддя та його кат. Повісті. З німецької переклала К. Гловацька. (Післямова Д. За- 
тонського).

До книжки відомого швейцарського письменника Ф. Дюрренматта ввійшли три 
повісті — «Обіцянка», «Суддя та його кат» і «Аварія». Кримінальний сюжет у цих 
творах цікавить письменника не сам по собі, а як спосіб виявлення прихованих сторін 
психології героїв, як засіб викриття духовної та соціальної атмосфери буржуазного 
суспільства.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР. Сестра Керрі. Роман. Переклад з англійської Е. Ржевуцької. «Дніпро».
В романі розповідається про долю простої бідної дівчини Кароліни Мібер, або 

«сестри Керрі», як її називають у сім'ї, дівчини, що за всяку ціну вирішила домогтися 
багатства, розкошів, успіху, вбачаючи в цьому сенс життя. Керрі нарешті досягає то
го, про що мріяла в юності, стає відомою актрисою. Та все це не дає їй ні щастя, 
ні морального задоволення. Керрі почуває себе самотньою, душевно спустошеною 
і нікому не потрібною в холодному й жорстокому капіталістичному світі.

СТЕФАН ЖЕРОМСЬКИЙ. Історія гріха. Роман. З польської переклав С. Ковганюк. (Післямова В. Вєдіної). 
«Дніпро».

Головна героїня твору — Єва Побратинська, хороша, чесна, мрійлива дівчина, яка 
прагне до всього світлого, чистого. Та дійсність безжально розбиває всі її добрі по
ривання й надії. Не знайшовши свого коханого Лукаша, вона починає мститися за 
розтоптану любов. Стрімголов кидається у страхітливий вир розпусти, потрапляє до 
рук шахраїв, стає повією, вчиняє вбивство. Нарешті довгождана, хоч і коротка зу
стріч з Лукашем. Єва рятує його, але сама гине.

ЦИРІЛЛ КОСМАЧ. Балада про сурму '.а хмаринку. Повість. Зі словенської переклав В. Гримич. «Дніпро» 
(серія «Романи і повісті»].

Дія «Балади...» відбувається через багато років після перемоги над фашизмом, 
але події народно-сизвольної боротьби, учасником якої був письменник, стоять у 
центрі твору. За цією надзвичайно драматичною, глибоко психологічною повістю в 
Югославії було створено художній фільм, а також радіо-і телевистави. Вона пере
кладена на кілька мов.

Цирілл Космач — лауреат багатьох літературних премій, дійсний член Словенсько? 
Академії наук та мистецтва, голова Спілки письменників Словенії.
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