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НЕГРИТЯНСЬКІ ПОЕТИ США

СТЕРЛІНГ А. Б Р А У Н
(нар. 1901 р.)

Відомий як есеїст, критик, автор ліричних віршів. Опублікував збірку 
поезій «Сатерн Род», а також теоретичні твори «Негри в американській 
художній літературі» та «Поетична і драматична творчість негрів».

«Сатерн Род» — типова «трудова пісня» («worksong»), герой якої, 
негр, відбуває американську каторгу в подвійних кайданах, прикутий 
до товаришів у так званих ланцюгових ротах. Під удари молота він роз
повідає про свою тяжку долю.

Вони завезли вас далеко від рідного краю,
Вони вас побрали в неволю й закували в кайдани,
Вони вас у трюми затисли, немов оселедців у бочку, 
Вони продавали вас для джентльменського зиску.
Вони як биків убивали вас в люті звірячій,
Вони бичували вас у бузувірськім знущанні,
Вони випікали залізом вам тавра на шкірі,
Вони гвалтували й безчестили жінок ваших любих... 
Вони вас підступно повчали, як вірити й що святкувати.
Ви співали:

ЛЮДИ
Дужі люди ведуть у наступ.

СЕНДБЕРГ.

Плазуй тільки далі і далі, 
Немов та черва жалюгідна...

Ви співали:
Прийде час,
І я скину тягар свій потворний...

Ви співали:
Шикуйтеся, браття, плечем до плеча 
І силу свою бережіть...

Дужі люди ведуть у наступ, 
Дужі люди набиоаються сили.



Вони з логордою вказують на вулиці, створені вами для них, 
Вони, розкошуючи, їздять по рейках, які ви прокладали,
Вони вам у руки молоти важкі повкладали 
І наказали: оце вам належить зробити до заходу сонця!
Ви співали:

Нема молотків 
У країні оцій,
Щоб гупали, Беббі,
Як гупає мій.

Вони вас у кухні відтисли й замкнули,
Вони до верстатів на фабриках вас прикували,
Вони милосердо дали вам найтяжчу роботу,
Вони своє щастя так лагідно й мудро будують,
Що вам тільки злидні та бруд залишають.
Ви співали:

Я з моєю Беббі в сонячнім промінні...
Я з моєю Беббі в сонячнім промінні...

Дужі люди ведуть у наступ,
Дужі люди набираються сили.

Вони підкупили проводирів деяких — ницих, зрадливих,
Ви, наче сліпі, спотикались на темних дорогах...
Вони вас вабили солодкоголосо й принадно...
А ви йшли вперед 
І як завжди сміялись,
І ваш сміх дивував і жахав їх.
Вони сподівалися —
Зіб'єтесь ви з дороги.

Дужі люди ведуть у наступ 
І в наступі набираються сили...

Де дівся той страх, що спиняв у казармах бідноту,
Спиняв у халупах малих, жалюгідних?
Вони вам назустріч підносять свої заборони:
«На це ви не маєте права»,
«Цього вам не можна»,
«Це тільки для білих»,
А ви смієтеся.
Цього вже вони вам не заборонять ніколи —

Дужі люди ведуть у наступ.
Дужі люди набираються сили,
Дедалі дужчають...
Зростають на силі...

САТЕРН РОД

'ПІВДЕННА ДОРОГА)

Молотом бий, бою. — бах —
Бою, стоп!
Молотом бий, бою, — бах —
Бою, стоп!
Бив би — не бив би — все одно, Беббі, 
Вибив би собі гріб.



Бренер собі згубив, бою, — бах —
Чорне серце навік;

Бренер собі згубив, бою, — бах — 
Чорне серце навік;
Я життям сплатив за це, Беббі,
Жарти вбік!
Дочку на Фіфт-стріт, бою, — бах — 
Бармен збув;
Дочку на Фіфт-стріт, бою, — бах — 
Бармен збув;
Занедужала жінка, Беббі,
Бо — загубив і забув.
Вмер з прокльонами син мій Оллер —

бах —
Це, бою, — сім'я;
Вмер з прокльонами син мій Оллер —

бах —
Це, бою, — сім'я;
Беббі б'ється бідна з болю,
Жінка моя.
Скуто руки й ноги, бою, — бах —
Від наглядачів терплю;
Скуто руки й ноги, бою, — бах —
Від наглядачів терплю;
Беббі, кайдани на всьому,
Що роблю.
«Ти свинячий нігер», бою, — бах —
Чую раз у раз;
Ти свинячий нігер, бою, — бах —
Чую раз у раз;
Бо до біса в босів, Беббі,
Цих образ.
До братів прикутий, бою, — бах —
Мене їх жаль опік;
До братів прикутий, бою, — бах —
Хто так мені нарік?
По катівнях, любий бою Беббі,
З року в рік.

ФРЕНК МАРШАЛ Д ЕВ 1 С
(нар. 1905 р.)

Друкується з 1935 року. Опублікував кілька збірок ліричних 
поезій. Лауреат багатьох поетичних конкурсів. Видатний нег
ритянський поет.

ЕТЮДИ БАВОВНЯНОГО ПІВДНЯ
Художники
Намалюйте голодних чорних 
Намалюйте голодних білих
Намалюйте як б'ються вони один з одним на чорному клапті землі.
Хай ненависть запалює їхні обличчя.
Намалюйте над ними плантаторів 
І володарів латифундій
Покажіть нагая у загрозливо стиснутім кулаці 
І хазяйські кишені набиті доларами 
З драних полатаних бідних кишень трударя.
Я назву це:
«Бавовняний Південь».



Овочевим рулетам тягучому сорго 
М'ясу й жирному кореню діоскореї 
І перепічкам свіжим пухким із маїсу 
Певно байдуже хто їх із'їсть.
А бавовни коробочок білих пишно вистиглих сонцю відкритих 
Не осквернює чорна рука збирача.
Де з'являється довгоносик незваний 
Він не шле перед собою вістових 
Попередити сурмами села:
«Тут живуть тільки білі 
Що мають свої привілеї 
Обмину їх
І їстиму лиш негритянську бавовну».

Смерть
Що мчить у гоночному авто 
Чи на милицях світом скаче 
Не зважає на кольори шкіри 
Тільки голод 
І злидні
Недуги й недоля тяжка
Всі суспільні традиції не зважаючи на різниці руйнують 
Обираючи сліпо намічені жертви 
Надаючи перевагу неграм 
А життя йде вперед 
По окремих і різних дорогах.

То ж творіть собі господа 
На свою подобу
Хай він буде білявий як король вікінгів 
Цей небесний цар сегрегації
Що везе у незнані селища неба по сяйливих рейках із платини 
Негрожерів лінчовників у вічність 
Бо вже чорні добродії Півдня збагнули 
У своїй методистській єпіскопській церкві 
Що разом з усіма чорношкірими браттями 
На неповноцінність хибують;
Або ж
Хай обернеться він богом помсти
І в геєні вогненній покарає суворо лінчовників розперезані банди
І шерифів швидких на розстріл
І померлих володарів латифундій
І спадкоємців рабства — наглядачів навіжених
Бо й сьогодні ще чорні брати во Христі
Зазнають на землі незлічених тортур
А вже потім в труні
Золотою стежиною раю простують
У великі розкішні осяяні вілли і сліпучі квартали
З райським медом і молоком
Про які так утішно розповідали
Пастори по церквах негритянських
Та звичайно і це —
Не союз поміж расами.
Він цілком неможливий 
Неймовірний сьогодні.
Все іде як належить 
Жінка мера з Мобтауна 
Завітала до спеціаліста в Атланті 
Бо їй люеса
Замість презента підніс благовірний 
Згвалтувавши свою куховарку-мулатку.
Та одержала це одночасно з прихильністю шефа поліції 
Що здобув це разом із жіночою гідністю пралі-негритянки 
Тій підніс це її згвалтувавши джигун-волоцюга ч>



Син одного з найбільших найлютіших плантаторів Півдня 
Ватажок лінчовницької банди
Що за день перед тим скарала на горло чорношкірого хлопця 
Бо сказали — до спальні одної із білих селянок удерся.
Чи це можна вважати 
Спілкуванням між расами?

Тут не виживе ані честь, ані совість 
А спілку орендарів Півдня 
За грізну небезпеку вважають 
Демократія тут квітне лиш для того 
Хто — «природний американець»
Хто є «скелею нації»
Хто «незбитий чужим елементом»
«Самобутній індивідуаліст».
Вони виголошують:
«Кожний може стати президентом»
«Однаковий старт для всіх»
А на мові життя —
Все загарбано ними 
І міста 
І влада
і вони бенкетують із убогими білими збирачами
Запросивши їх виснажених голодних
На бенкети расової ненависті
Кидають їм
Крихти зі свого столу
Нацьковуючи на негрів
Щоб у запалі й люті
Свою долю забули
Отак збирачі голодні пишаючись вищістю білих
Катують чорних презирством
Убогі та безпорадні
В халупах-руїнах жахливих
З брудними долівками
Де дітлахи коростяві вмирають без ліку
Де вбозтво облягло розтоптані багнища селищ
Де й білошкірі народжуються рабами наглядачів.
Тут не живуть а вмирають.

Померлих напоготові чекають хазяйські могили 
Ощерені страхітливі 
Та гнити у них почесно
Вони на кладовищі білих од чорношкірих окремо. 
Ховали батьків окремо — окремо ховають синів.

Коли
Плантатор золото загрібає горами 
Цих збирачів зубожілих 
Тяжкими податками душать 
Всі вигоди тут поділено 
Усі установи громадські 
Для кожної раси окремо 
Тут біле злидарство ще в школах 
Нацьковують на негрів
А негренята в халупках привчаються працювати важко
Писати й лічити вчаться
Лише між сівбою й збиранням.

IV
Нехай урядовці подбають 
Щоб тюрми для наших негрів



Не зводились заміцними 
Бо лінчовникам голодним 
їх брати буває несила 
А дехто із виборців каже 
Що негри 
Позбавлені голосу 
Не мають належних прибутків 
Для сплачування податків 
Але вже оскільки негрів 
Засуджених за законом
Багато живе по тюрмах і таборах арештантських 
Де уряди штатів гостинно утримують Ух і харчують 
То визнати можна напевно 
За огорожами тюрем
Вони споживають фактично свій пай від громадських прибутків 
Повірте
Цей розрахунок і логіка незаперечні.

У присмерку світанковім
ідуть на поля далекі
Разом
Збирачі
Поденники
і бідні орендарі
Ідуть і чорні, і білі
Лишаючи позад себе свої жалюгідні халупи з фанери й іржавої жерсті
Повільно неначе тварини, безжалісно, жорстоко побиті
Шарпають руками в зненависті
І рвуть, і душать до смерті м'яке бавовняне тіло
Затискують силоміць, злобно
В роззявлені пащі чувалів, неначе у темні могили
Що падаючи переносять по змученій землі
Бо позирає наглядач
Щоб дух надламаний в рабстві
Та ще не вбитий доконче
Розчавити, розтоптати
Допоки спрацьовані люди
Не будуть закопані в землю
Бо і мерці передчасні
Широко відома продукція
Всього бавовняного Півдня.

Збагніть
Перетворювачі Америки 
Апостоли змін соціальних 
Тут плідний грунт і коріння нації
Але тільки злидні й ненависть становлять увесь урожай!
Само це ніколи не зміниться
Чорним — бракує сили
Білим трудягам — свідомості
Плантатори мають усе
Вони— проти змін.

Я кличу бійців прогресу 
Я зву авангард у наступ
Комуністи, соціалісти, демократи, республіканці 
Збагніть непринадну картину сучасності 
Гляньте
Як розбиваються банки з фарбами 
Об замовлене полотно 
Може скажете:
«Це нас не обходить»?



Чи не краще змінити картину 
Щоб гідно ввійшла вона 
В сонцесяйний салон 
Ідеальної Америки?

ФЕНТбН* джонсон
(нар. 1888 р.)

Автор збірок поезій «Короткочасні мрії», «Мрії на смерканні» та «Зем
ні пісні».

УТОМА
Мене висмоктала праця; мені несила утворити іншу цивілізацію.
Дайте нам хоч трохи перепочити, М'Ліззі Джейн.
Я подався б до Бару Останнього Шансу хильнути джину, зіграти 

пару партій у кості, а решту ночі протеревенити в Майка, 
сидячи на барилі.

Бодай ти була згоріла, проклята хазяйська крамнице, і зник би 
слідом за порохом той одяг, який ми чистимо білим, а 
церква з гори Кальварі щоб зникла з очей навіки.

Гуляй же, мій друже, забувши, що ти мене одружував, хильни 
підогрітого джину, що Майк жінкам підносить у 
задніх кімнатах Бару, Бару Останнього Шансу.

Покидай дітей у річку; це й усе, що їм лишила цивілізація.
Вже краще померти, ніж вирости й одного дня зрозуміти, 
що ти серед них кольоровий.

Хапай же з неба зорі. Вони визначають нам долю. Отож і мені 
визначили.

Виснажує, друже, така цивілізація.
З англійської переклав Готліб НОСКІЙ



C A P A  ЛІДМАН

ОСТРІВ
РОМАН

З шведської переклала Ольга СЕНЮК

Острів — смужка твердішої землі на баг
нистих мочарах, пристань спільності в морі 
самоти.

Держава, якій належала більшість зарос
лих чагарником трясовин північного Вестер- 
ботена, віддавна заявляла, що в тих болотах 
сплять мільйони, й заохочувала вільні люд
ські руки будити їх.

Отож Острів дістав назву й набрав ваги, 
коли після першої світової війни його поді
лено між чотирма родинами, що не мали 
чого ані будити, ані доглядати в себе вдома.

Та земля — шість гектарів, — яку мав 
освоїти й обробити кожен орендар, ніколи 
не знала людини й не мала ані найменшого 
бажання її пізнати.

Держава виявила деяку поблажливість — 
дала орендарям невеличку допомогу й доз
волила їм жити на тому сонному клаптеві 
землі, не сплачуючи перші п'ятнадцять ро
ків податків. Головна ж мета цієї поблаж
ливості мала ідейний сенс: коли заснулі 
мільйони почнуть уже ворушитися, орендарі 
здобудуть славу піонерів і переконаються, 
що вони не змарнували свого життя, що 
їхні лопати працювали недаремно.

А тим часом:

Франц був найкращий орендар і так на
полегливо йшов до своєї мети, що сусіди 
часом називали його господарем.

Одначе він надто рано, може, ще й не 
народившись, зазнав від життя великої 
кривди, що ніколи не переставала гнітити 
його. Сусідам, щоб клясти свою долю, до
сить було тих умов, у яких вони жили, 
Франц, крім усього того, мав ще й іншу 
причину лютувати, що стосувалася тільки 
його. А вже як вона завжди гризе й то
чить, то її годі забути.

Франц приїхав на Острів, щойно одру
жившись з жінкою, що принесла в посаг 
коня, корову й деяке хатнє майно. Замість 
народжувати дітей, вона носила каміння.

Мабуть саме про таких жінок для своїх 
орендарів мріяли члени державної комісії, 
хоч не зважувались записати цього в кон
тракті.

За п'ять років Франц з дружиною вико
нали всі умови, навіть пофарбували будівлі 
в червоне, як того вимагав контракт, і 
одержали спеціальну премію за освоєння 
перелогу. Яні та Нордмарки ніколи не мог
ли зрівнятися з ними.

Шукаючи причини свого невдоволення, 
Франц часто згадував дружину, Емму. Хіба 
він не мав на те підстави? Чому, наприклад, 
вона не привела йому сина? Він так завзято 
дошукувався її вини, що не озивався до неї 
навіть у ті короткі хвилини, коли не пра
цював.

Одного ранку вона стала перед ним, 
тремтячи з ненависті, й сказала:

— Ти мовчиш, ніби нам жити тисячу 
років.

Цілий день Францове невдоволення жи
вилося тим докором, і ввечері, коли він 
вертався додому, то почувався таким задо
воленим, що навіть думав сказати Еммі 
«Добрий вечір».

Та Емма вже лежала мертва в криниці, 
коли він прийшов.

Було чого зажуритися: втратив таку ро
ботящу господиню, та ще й тоді, коли від 
щирого серця хотів їй сказати «Добрий 
вечір» і не встиг.

Мало йому було гіркоти вдівства, то ще 
довелося гаяти час і копати нову криницю.
А на стару збити ляду й пригнітити ЇЇ звер
ху камінням.

Франц найняв собі немолоду вже, два- 
дцятисемирічну дівчину з поближнього ху
тора. І хто б його звинуватив, що він брав 
ту перелякану пташку до себе на ніч: він-бо 
не встиг іще звикнути спати сам. А вона, 
бач, набралася такої зухвалості, що завагіт
ніла. ї ї  це влаштовувало! Аби тільки допек
ти йому, виставити на глум тим своїм пу
зом! Навіть не дала йому спокійно відбути ©  
рік жалоби. Аякже, чому б не вчепитися за



Франца з Острова! Він непогана пара. 
Франц починав розуміти, що карається че
рез велику свою ваду: він занадто добрий. 
Ця дівуля вдавала потихоню, а сама непо
гано влаштувалася, знала ж бо, з ким ли
гається: такий візьме на себе хрест. Коли 
він зважив усе, то вийшло, що вона спій
мала його. Хтозна, що їй мати вдома нака
зувала. Та лісова голота має доброго носа, 
винюхала, що він не простий орендар, а 
швидше господар і з ним варто переспати.

Ось він примостився на задку саней, при
наймні своїх власних саней, хоч там було 
холодно, а коло дівчини вистачало місця. 
Та він не хотів сидіти коло неї, близько від 
її щастя, що пахло теплим молоком.

Час від часу Франц смикав віжками, аж 
у дівчини зробився пруг на щоці. Цим він 
ніби хотів сказати: «Мені треба, щоб було 
де розмахнутися віжками, коли я хочу їха
ти, як людина! Я вже багато чого зрікся че
рез тебе, але їхати власним конем, як мені 
хочеться, ще можу, навіть якщо це останнє 
моє право!»

Жінка схилилася над згортком і завор
кувала:

— Гей-гей, Франсуйс квапиться до свя
щеника.

Завжди вона його не так розуміла.
Франц закліпав очима й шморгнув но

сом, хоч із нього й не текло. Це прозвуча
ло як схлип заплаканої дитини або глузливе 
пирхання.

На його обличчі жили тільки повіки. Нізд
рі навіть не затремтіли, коли він шморгнув 
носом. Сердиті зморшки не розгладились. 
Він шарпнув віжки, ніби в санях нікого не 
було, і Фріда не витримала й засміялася: 
нічого собі пестощі! Така шалена їзда, що 
хоч не хоч згадаєш втечу до Єгипту!

Та що там казати, добре, що він хоч при
знав дитину і наміряється взяти з нею 
шлюб. Вона вперто вірила, що Франц ро
бить так з доброї волі. Ходила з замрія
ними очима цілими днями й наспівувала: 
«О Франсуйсе, як я тебе кохаю!» Отакі 
дурниці патякала, їй, певне, байдуже, що 
він удівець у жалобі.

Вони зайшли до канцелярії, і священик 
ніяково зауважив, що задля порядку пови
нен почати зі шлюбу. #

У цих простих словах бриніли і глум, і 
докір, і смуток. Франц почув тільки смуток, 
і через те забув про свою гризоту. Таки є 
людина, що розуміє і жаліє його! Франц 
був майже щасливий.

Фріда неуважно проказувала присягу, не
терпляче переступаючи з ноги на ногу, бо 
дитина плакала, хоч пані пасторова взяла, 
її на руки. Ледве пастор проказав «амінь», 
як Фріда кинулась до дитини й заспівала 
верескливим голосом:

Люлі-люлі, дітки наші 
Наварили горщик каші.
Прийшли діди кашу їсти,
Та не можуть за стіл сісти:

Один кривий,
Другий сліпий,
Третій має штани драні.
Стоїть собі оскомиться,
Зайти в хату соромиться.

Навіть дома, на Острові, таке співати не 
дуже личило, а тут, у священика, це було 
просто блюзнірство.

Нареченому знову стало шкода себе, не
порушний ніс засопів чи запирхав, повіки 
закліпали.

Панотець і паніматка були надто делікат
ні й не показували, які вони вражені, та й 
дитина замовкла, але як же Фріда осоро
мила його своєю дурістю! Ото вже не має 
стиду! Вважає, ніби народити дитину — 
хтозна-який труд!

Почалися хрестини. Священик запитав, 
яке ім'я вони хочуть дати дитині. Франц за- 
шарівся по самі вуха: не міг згадати жод
ного жіночого ймення і вже хотів ляпнути: 
«мама». Але наречена витягла з пазухи 
клаптик паперу й простягла священикові. 
Невже вона й про це подумала?

Священик поблажливо звів очі, певний, 
що вони не розуміють написаного. Вдово
лення від того, що сам він його розуміє, ще 
підсилювало в ньому почуття зверхності.

— Ім'я незвичайне, — мовив він.
Францові знову кров бухнула до голови.

Ще такого сорому йому бракувало! А та 
нікчема поруч нього відповіла:

— Колись дівчиною я читала такий ро
ман.

ї ї  набрякле ще після пологів обличчя 
скривилося в дурнуватому захваті.

Священикове вдоволення вилилося в ус
мішку, що ЇЇ цілком поділяла й пасторова — 
поблажливу усмішку освічених людей.

Якби Франц був знав, що вона замишляє, 
то принаймні запобіг би хоч цій ганьбі, але 
він і без того мав досить клопоту. А вона 
чи не навмисне все приховала, щоб осоро
мити його перед людьми. Він уже починав 
її пізнавати.

— ...і нарікаю тебе Клодет во ім'я отця 
і сина і святого...

А Франц поклав собі більше не озива
тися до своєї дружини.

Вони відпочили в паламаря, нагодували 
коня, дитину, попоїли самі й рушили до
дому.

Франц гнав як навіжений, вболіваючи, що 
доводиться так мучити бідного коня. Та, 
може, сердешна худобина збагне, кому 
призначено ті удари, в кожному разі він 
потім винагородить її вівсом.

Фріда скоса зиркнула на нього.
.— Священик не так прочитав.
Франц довго стримувався, та врешті об

раза, що клекотіла в ньому, вилилася в 
слова: "

— Що це за свинське ім'я ти дала моїй 
дочці?
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В Ті грудях забулькав і захлюпав сміх, ко
ли вона почула від нього «моїй дочці».

— Він не так прочитав, розумієш? А я не 
посміла його поправити. Клаудета. В тому 
романі, що я читала, жінка зветься Клауде
та. А той, що його вона врешті таки здобу
ла, дарма, що він був норовистий і хит
рий... Я в одно казала собі: ні, вона його 
ніколи не залигає. А вона таки впоралася 
з ним! То справді гарна книжка. Шкода, 
що не моя, а то й ти міг би прочитати...

Франц шарпнув віжки так, що дісталося 
і жінці, й коневі, і пошкодував, що озвався. 
У темних санях знову забулькав нахабний 
сміх.

— Виявляється, не завжди виходить так, 
як гадаєш. Чи я сказала тобі, як звався той 
чоловік, що з ним Клаудета врешті одружи
лася? — Фріда пирхнула і на хвилю замовк
ла, щоб чоловік схопив ЇЇ думку.

Та Франц не виявив зацікавлення.
— Спробуй угадати, — улесливо мовила 

вона.
Франц уперто дивився на верховіття де

рев, щоб не бачити її міни.
— Воно таке схоже на твоє, що справді 

тут можна добачити перст божий.
Франц несамохіть пирхнув.
— Він звався Франсуйс, — нарешті мови

ла вона.
Вони довго їхали мовчки.
У ньому знов почала закипати злість.
— Та ж по-шведському ніякий тобі чорт 

так не скаже, дурепо! — просичав він з-під 
вовчого хутра.

— Ну то скажи, як треба! Хоч ти ж не 
читав книжки. Вони жили у Франції, Фран
суйс і Клаудета.

Він вирішив більше не озиватися до неї, 
але все-таки принизився ще раз, востаннє:

— А ми живемо в Швеції, а не в якійсь 
там Франції!

Нарешті вона вчула, мабуть, у його голо
сі образу й почала втішати:

— Та нічого, нам і тут добре. Краще й 
не було б ніде.

Він застогнав, поранений у саме серце.
А щасливій Фріді здавалося, ніби її не

суть ангели на своїх крилах.
Фрідине щастя дорівнювало Францовому 

безсиллю, коли вони смерком добралися до 
Острова.

Усі, хто міг звестися на ноги, вийшли по
глянути на них, хоч і не сподівалися ніякого 
частування.

Фріда просто не знала, як їй поставитися 
до такої честі. Ця жменька людей вшано
вувала її і заздрила, що їй дістався найкра
щий чоловік на Острові, взагалі найкращий 
у світі. Вона не звикла до такої великої ува
ги й розгублено міркувала «А що я їм дам?» 
І несамохіть простягла те, що тримала на 
руках, Стіні, бо та стояла найближче. Лише 

фф на коротку мить — тоді отямилася й смик- 
■— нула згорток до себе. Пізно!

Стіна гучно зареготала:
— Нащо мені це добро! Я маю своїх де

сятеро.
— Ти порахувала й те, що в пузі? — за

питав Стефан, і Стіна нагородила його до
теп ще гучнішим реготом.

Франц, лютий на те збіговисько, розпряг 
коня; він був не тільки найкращий, а й над
то добрий для них. Здурів і дозволив Сте- 
фанові оселитися в сусідстві! Отому роз
пусникові, хоч то його батької Він, Франц, 
справді занадто добрий, далебі згубить йо
го та добрість, усі нею користаються.

— Ти не змерзла? — запитала Фріду Сте- 
фанова Анна.

Але за неї відповіла Стіна:
— Знайшла що питати! Ти, Анно, дуже 

пізно віддалася й не знаєш, чи буває холод
но чи жарко, як вертаєшся від шлюбу.

Всі знову зареготали. Анна холодно поди- 
вйлася на Стіну.

— Я не змерзла, та, може, Клаудета вже 
хоче до хати, — мовила Фріда, глянувши на 
дитину так, наче та могла щось відповісти. 
Проте стояла й далі, — либонь, нечемно бу
ло б так швидко залишити гурт. Та й тре
ба, може, чекати на Франца, що порався 
в конюшні?

(Під радісні вигуки гостей молоді пере
ступили поріг, де їх чекало невимовне 
щастя.)

— Клауд... як ти сказала? — знову озва
лася Стіна.

— Ага, як же ти охрестила дитинча? — й 
собі поцікавилася Гільда.

— Клаудета. — Щоки молодої палали в 
тьмяному світлі двох ліхтарів.

— Клауд... Клад... — кожна пробувала 
вимовити чудернацьке ймення, але дарма.

— Клав оте... наче про лайно. Більше па
сує до купи гною, аніж до людської дити
ни, хоч то й усього лиш дівчина. Отака моя 
думка, коли хочете знати.

Це знову Стіна. Нема на неї ніякого 
стриму.

Гільда спробувала трохи пом'якшити роз
мову:

— Нам на Острові не так легко знайти 
якесь жіноче ім'я. Ти ж бо, Стіно, запов
нила весь календар.

— Певне, тому ти вперто народжуєш са
мих півнів, — відповіла Стіна і зиркнула на 
табунець Гільдиних дітлахів — чотирьох 
хлопців.

Гільді пощастило. Вона ніби хотіла вколо
ти Стіну купою дівчат, а насправді підлести
ла їй і відвернула увагу від чудернацького 
ймення.

Та Стіні вже й набридло стояти; було хо
лодно й темно. Франц торохтів у стайні 
упряжжю, черпаком та відром і, видно, й 
не думав виходити, на молоду нічого було 
довше дивитися; слабка надія, що Стефан 
витягне пляшку, також розвіялась. Діти по
чали скиглити, що хочуть додому, отож су-



сіди розійшлися ні з чим, тільки привітали 
нове подружжя.

Минуло кілька років, поки ФрГда збагну
ла, що Франц нещасливий. Вона докладала 
нелюдських зусиль, щоб розвеселити чоло
віка, проте з обличчя й погляду його могла 
вичитати тільки одне: вертаєшся додому
вкрай виснажений, хочеш мати хвильку спо
кою, а тебе й цього позбавляють.

Вона пробувала тактовно мовчати, але у 
відповідь бачила міну: нема тобі радощів 
ні на болоті, ні вдома, а хотілося б почути 
хоч тепле слово, коли з утоми ледве ноги 
тягнеш.

Після пори нестримної балакучості, а по
тім — мовчанки, Фріда стала буркотлива; 
Францові вже не доводилось якось реагу
вати на її безглузде просторікування, на 
безпричинне хихотіння. Ті чудові слова з 
роману «нарешті вона здобула його кохан
ня» її не стосувалися, але Фріда намагалася 
хоч якнайменше сердити чоловіка.

Поки Клодет лежала в пелюшках, Франц 
зовсім не цікавився нею; Фріда ховалася з 
дитиною по кутках і нашіптувала малій, що 
татка треба шанувати:

Цить не плач, моє дитятко,
Повен смутку ходить татко,
Ізнітися, стань маленька,
Як сніжиночка біленька.

І Клодет навчилася розуміти, що дітям 
тата годі збагнути, що він тільки сам себе 
знає.

Та ось сталося неймовірне: якось Франц 
завважив малу й несміливо, незвично всміх
нувся до неї. Клодет була зачарована, вона 
лишила матір, весь свій страх і віддалася в 
полон батькові, раз по раз вимагаючи по
дарунка: дорогоцінної усмішки стражден
ного.

Стефан був ніби не справжній орендар. 
Взагалі дивно, як йому дали наділ. Колись 
він гендлював кіньми і мав велике госпо
дарство на південному узбережжі, але все 
прогайнував. А державну землю не при
значали тим, хто збанкрутував на власному 
грунті. Переліг вимагав молодої сили й не- 
згорбленого хребта.

Але ж син у нього такий роботящий, і сам 
він так зворушливо просив дозволу осели
тися неподалік від сина. Та й чому б дер
жаві не записати на свій рахунок ще й ува
гу до родинних почуттів?

І все ж не було б мудро довіряти землю 
цьому пошарпаному життям чоловікові, як
би не його наречена. Авжеж, він повдовів і 
знайшов собі наречену того ж таки тижня, 
як збанкрутував. ї ї  звали Анною, і вона бу
ла досить заможна  ̂ а оскільки орендарські 
приписи не вимагали, щоб майбутня орен- 
дарева дружина не мала нічого за душею, 
як сам орендар, то держава дозволила 
Стефанові взяти наділ поряд із Францом,

з умовою «менше обробляти й розкорчо
вувати землю, а натомість більше уваги 
приділяти пасовиську» — це тому, щоАнна 
мала багато овець. У вічі ЇЇ звали матінка 
Анна, а поза очі — відьма. ї ї  шанували, бо 
не могли без неї обійтися; зрештою, така 
відьма якраз пасувала до Острова — збіго
виська голоти, безбожників і нікчем.

До свого приїзду сюди, вона, як і Сте
фан, була добре відома в Екстреску, бо не 
одне ходило до неї з своїми недугами. Во
на знала різні мастила від болю й чудово 
лікувала вивихи. А вже годі й казати, як 
вона добре помагала породіллям — ну про
сто чудо.

За Анною прийшла сюди смішна поголос
ка, як краяни поставилися до її одруження 
та від'їзду. Багато жінок, що їм Анна не 
раз допомагала в пологах і що сподівалися 
ще дітей або мали вдома дочку, яка гляди 
вискакає собі біду, приходили до неї, під
лещувалися й казали, що вони думають про 
Стефана. Нехай, мовляв, не залишає місця, 
де її люблять і шанують, не зривається в 
таку пустку і з таким розпусним цапом — 
так десь про нього казали, хоч і не вжива
ли таких негарних слів. Анна сиділа чорною 
карлючкою, мовчала й давала їм виговори
тися до кінця. Тоді пронизувала їх погля
дом і казала:

— Будете вдоволені, що спекаєтесь 
відьми.

— Що? Хіба ми щось... Хто... коли... 
як?.. — зніяковілі жінки перезиралися й пи
тали очима, котра з них була така необе
режна і назвала її відьмою, хитали головами 
одна одній — мовляв, ніхто так не казав,— 
кляли себе за те, що в пологах уперто ду
мали: «Вона, певне, чарівниця, бо я не ду
мала про біль, тільки про ті дві вуглини, що 
дивилися на мене. Так, мабуть, мідяні змії 
зирили на дітей ізраїльських, що ті позабу
вали все на світі».

Але тепер ті цілющі змії повисували жа
ла! Всі вмовляння жінок розбивались об те, 
що колись кожна думала собі: «Вона допо
магає нам чарами»; а декотра з найпобож- 
ніших, вважаючи стосунки з нею ще за один 
свій гріх, обіцяла богові, коли він простить 
їй цю дитину, вдруге вже не звертатися до 
чарівниці. І те, що вони думали собі тай
кома й нікому не казали, хіба власному 
чоловікові, Анна, виходить, знає! А хто, 
крім бога, може читати чужі думки, як не 
той, хто користується допомогою його за
пеклого ворога?

! жінки задкома вшиваються, бідкаються 
над своєю долею, лають свої лона й Сте
фана, того брудного пацюка, а ще дурну 
акушерку, що її громада утримує на свій 
кошт десять років і за цей час вона прий
няла хіба зо дві дитини. Раніше акушеркою 
була язиката баба, що бігала скаржитися на 
Анну та на її пазурі, тож довелося нишком 
поклопотатися, щоб вона перебралася в ін- ^  
ший округ із своїми гумовими рукавичками —■



й усім іншим. А нова виявилася тихомирна, 
шаноблива, але напевне вже забула, як ви
глядає пуповина, і тепер, коли Анна поїде, 
жінки лишаться без повитухи.

Жінки з Екстреска сміялися з того всього: 
так їм, лукавим, і треба. Анна добра, що 
їй можна закинути; слава богу, що вона 
є — за чотири кілометри від нас.

Між тією трійцею не було гармонії. Фрі- 
да була покинута. Клодет схиляла довгасту, 
мов яйце, голівку й усміхалася тільки Фран- 
цові. Подеколи він скидав на неї оком, та 
здебільшого сидів відвернувшись, колупав у 
зубах і думав про болото та про господар
ство. Він приходив, їв і, полежавши хвильку 
на канапі, знову йшов працювати, мовчаз
ний, ображений.

А Клодет ховала свою усмішку.
Фріда звертала до дитини обличчя з ви

разом прохачки: бери мою любов, глянь, 
адже я теж є!

Та Клодет нетерпляче оберталася і йшла 
геть.

Висока пласка жінка, з непогаслим іще 
рум'янцем, лишалася з своїм болем: вона 
не люба тим, кого сама любить.

А дитина дріботіла до дідової хати. Най
перше вона впевнювалася, що на кілку в 
сінях не висить шапка: ознака, що Стефана 
нема вдома; тільки тоді вона могла зайти. 
Потім спинялася перед порогом і довго до
давала собі відваги. У бабусі так гарно, але 
треба здолати високий і широкий поріг від
рази, поки там опинишся.

Анна завжди спершу ніби не помічала, 
що хтось прийшов, і не робила винятку для 
Клодет. І то були найтяжчі хвилини: стара 
й далі поралася собі біля кросен і прядки, 
розгрібала жар у вогнищі, показуючи себе 
всю — гачкуваті пальці, згорблену спину, 
обличчя в жовтих плямах. З одного боку на 
шиї висіло, ніби зів'яла грудь, велике воло. 
Клодет тремтіла з відрази, як кожен, хто 
сюди приходив.

Врешті це важке випробування кінчалося, 
стара оберталась, позирала на н<ЬЇ — і тепер 
головне були її очі.

Очі в Анни були блакитні, такі блакитні, 
мов глибока вода. Своїм поглядом вона 
пронизувала кожного, обливала теплом, 
скоряла. Клодет грілася в промінні тих очей, 
забувала про хвилю відрази, гладила жовті 
плями на лиці й переконувалася, що то не 
павуки, мацала воло й казала: «Люба моя 
бабусю, люба».

Вони гралися в скоромовки. Клодет умо
щувалася на колінах у старої, ловила її за 
руки, і вони вимахували ними разом угору 
та вниз у лад словам. Починали вони поволі 
і з кожним рядком промовляли швидше:

Диб, диб за волами,
Тупу-туп за коровами,
Гупу-гуп за овечками,
Скік через лугі

На останньому слові Анна висмикувала 
руки, підгецувала коліньми, й дитина підлі
тала вгору.

О, Та коротенька мить моторошної відір
ваності — а тоді затишок, уже в бабусі на 
шиї.

— Ще за волами, і за овечками, і скік 
через луг!

— Завтра. Тепер треба чесати вовну.
Вони сідали верхи на ослін з гребенем,

стара бралася до вовни й починала якусь 
оповідку, а Клодет була візником, смикала 
за її спиною зав'язки від фартуха, мов віж
ки, сміялася, коли йшлося про веселе, й 
тремтіла, коли згадувалося про смерть. Од
на оповідка була особливо страшна: про 
тата й сани.

— Як мені було шістнадцять років, ми 
раз з татом поїхали до церкви. їдемо, їде
мо, аж раптом кінь ніби здурів: пускає піну 
й не може ворухнути ногами. Я витріщила 
очі на тата, а він на мене: бо куди оком 
кинь, скрізь біло-білісінько. Тоді я вигляну
ла на дорогу, аж там снігом бреде якийсь 
чоловік і несе під пахвою свою голову. Ко
ли він поминув нас, кінь як помчав і спи
нився аж тоді, як ударився головою в стіну 
пасторової стайні. Бо кінь як схарапудиться, 
то мчить наосліп. Ото зайшли ми до церк
ви, вислухали службу божу. Коли вона скін
чилася, ми хочемо запрягати, а кінь лежить 
у стайні й не ворухнеться. «Бідна худобина, 
побачила чорта і не знає бога, щоб її поті
шив», — каже тато, а сам, сердега, мало не 
плаче. Взялися ми за голоблі та й ну тягти 
сани додому. А дороги ціла миля, та й сніг 
глибокий. Ось доходимо ми до того місця, 
де показався нам той щезник, а тато, ли
бонь, знову злякався й починає тремтіти. 
«Лягайте в сани та накиньте на голову хут
рянку», — кажу йому. Він лягає, а я тягну 
сама сани тим страшним місцем, проте ні
чого не побачила. Я хотіла вже гукнути та
та, але саме дорога пішла вниз, то я й по
думала, що нехай, бідолашний, відпочине, 
бо як тут не зажуритися, коли у тебе кінь 
пропав. Я нічого йому не сказала і з'їхала 
собі згори. Але далі важко було тягти самій 
нагору, от я й гукнула: «Тату, агов!» А з са
ней ніхто не озивається. Я підходжу, зази
раю під хутрянку. А він, сердешний, не
живий.

Це тому, що він залишив бабусю й схо
вався в санях. Якби він тримався коло неї, 
то не вмер би, думала Клодет і обнімала 
Анну за стан.

Анна брала з мішка жмут вовни, настром- 
ляла на гребінь, прилаштований до ослона, 
й розчісувала її другим гребенем. Дуже 
важка робота, але в Анниних руках вона 
здається легкою. Анна сидить, похитується, 
вимахує руками, ніби розважається. Наче
сану вовну вона складає на розстелену долі 
хустку. І так бабуся й дитина їдуть собі 
крізь оповідки й час. Гребені шурхотять, 
мов копита в піску, а як бабуся схиляється





по новий жмут вовни, то кінь пощипує тра
ву чи який листок. Уперед і назад, уперед 
на коні, що не харапудиться й не здихає. 
В печі шепоче й миготить вогонь.

Клодет сиділа і вбирала в себе Аннині за
пахи: гострий дух масної вовни, шкури й 
старості. Стефанова хата, нашвидкуруч зби
та хижа, була тут найновіша, та коли інші 
довго пахли свіжими стружками, то ця 
швидко почала здаватися прадавньою. Це 
враження поглиблював відкритий коминок: 
Анна не хотіла плити.

Анна також єдина з мешканців Острова 
привезла з собою успадковані речі: крос
на, прядку, гребені на вовну, крісло-гойдал- 
ку і скриню, все старе і потрібне в хаті. 
Може, комусь ці речі видавалися смішними 
й старомодними, але вони стійко опиралися 
бараковим запахам. Лава біля дверей, що 
була замість ліжка, виглянсувана руками, 
грубим саморобним сукном і полотном, аж 
сяяла лагідним полиском зужитості. Крім 
того, Анна мала спогади, привезені з собою 
спогади старого села.

Інші мешканці не мали нічого з минулого, 
нічого такого, що можна було б кинути на 
боротьбу з пусткою. Діти, болото, щоденні 
нестатки цілком опанували ними, вони по
чувалися тут, як перелітні птахи.

Коли Анна начісує чималу купу вовни, їх
ня їзда кінчається. Клодет сидячи засинає, 
прихилившись щокою до Анниної спини, рот 
у неї розтулений і з одного кутика тягнеть
ся тоненька ниточка слини. Раптова тиша 
будить її, дівчинка не пам'ятає, де вона, 
враз помічає Аннину руку, що наосліп на
ближається до неї, чи то підтримати її чи 
відсунути, бо Анна хоче встати. І Клодет 
починає плакати: вві сні вона забуває про 
Аннині очі й тепер бачить тільки руку, брид
кі пазурі. Прокидатися неприємно, вона 
кричить, не хоче вставати.

— Чого ти роззявилася, як ластовеня,— 
каже Анна й обертається.

Вона втуплює очі в дитину. Баба й онука 
дивляться одна на одну, й обидві думають 
про ластівок. Знову світ добрий, f в ньому 
варто жити.

— Бабусю, комара, ластовеня хоче кома
ра, — каже Клодет.

Плач уже застряг у горлі і в куточках уст.
— Що ти плетеш! Де я знайду комара 

серед зими?
— Оно в сховку! — вигукує дитина й тяг

не стару до шаховки.
Вони повільно, проте неухильно набли

жаються до мети. Шухляда, коробка, згор
ток у ній, і нарешті: голова цукру, що бли
щить і гойдається на шворці.

— Кляте ластовеня, яке ж воно ласе. А 
я стара, хай мені біс, дозволяю, щоб мене 
водив за носа такий пуцьверінок!

Клодет стрибає навколо старої. Це бабу
сине бурчання, властиво, найсолодше. Вреш
ті вони йдуть з коробкою до комори й со
кирою відлупують шматок цукру.

2. Всесвіт № 8.

Все відбувається поволі, і Анна весь час 
бурчить на жадібне ластовеня Клодет, що 
крутить нею, як циган сонцем, а вона, дур
на, потурає. А Клодет уже впивається дріб
ними нерівними жовтими зубами в хрумкі 
ласощі — з рота бризкають дрібки цукру й 
слина.

Соковита мить влади й радощів.
— А тепер берімося до вовни.
Анна вмощується на підлозі, підібгавши 

ноги, й заходжується складати вичесану 
вовну. Бере мички, хвильку розпушує їх, і 
вони стають мов хмаринки, тоді спритно 
звиває в довгасті повісма. Вони прозорі, 
мов кульки на кульбабі, і такі самі ніжні,— 
але Анна може торсати їх скільки завгод
но, і вони не втрачають форми.

Анна дає кілька мичок вовни Клодет, і 
мала тяжко сопе над ними. Вона пригнобле
на: Анна сукає кужіль за кужілем так ле
генько, ніби руки потирає, а в неї мички 
вперто чіпляються одна за одну. Аж у вісім 
років їй пощастило зсукати кужіль, який 
нарешті вдовольнив Анну. Та часто вона пе
рестає сукати й віддається чарам вогню, 
вовни й світу.

— Бабусю, а де я була, поки народи
лася?

— У Фрідиному животі.
— А мама де була, поки народилася?
— У животі твоєї баби.
— А тоді, як мама була в бабиному жи

воті, де я була?
На мить в Анни заплутуються мички. Во

на сміється:
— Таке питаєш, доню! Послухати тебе, то 

аж у голові туманіє. Добре, що я сиджу на 
підлозі, а то треба було б хапатися за при
пічок, щоб не впасти.

— Але ж я мала десь бути, — не вгаває 
Клодет, трохи рада, що їй вдалося запа
морочити бабусі голову, але й занепокоєна, 
що та, може, всього не знає.

— Ну, звичайно, була десь. На картопли
щі, в повітрі і в коров'ячому вим'ї.

Клодет витріщає очі.
— Була в тому, що їли твої баба й мама. 

І, звісно, Франц. А якби сказати мудро, то 
ти була в картоплі, що ще не вродила, 
тільки мала вродити, а твої баба й мама 
мали її з'їсти. І в сіні, що їла корова. Та, 
що народила теля, а з нього виросла ко
рова, яка давала твоїй мамі молоко.

— То я, мабуть, була не дуже велика,— 
каже Клодет, — що вміщалася в картоплі й 
у траві.

Певне, що затуманіє в голові, як подума
ти про таку дрібнесеньку річ.

Анна знову береться до мичок, і вони 
гладенько ковзають у неї в руках.

Проте минуле Клодет все ще не дає їй 
спокою.

— А я була спершу в картоплі, а потім 
у траві?



— Одночасно і в траві, і в картоплі, і в 
бабусиному животі. Так би сказати, ти бу
ла і скрізь, і ніде.

Вони обидві задумуються, врешті Клодет 
мовить:

— От якби я була зовсім не народила
ся! А й далі сиділа в картоплі — б-р-р! Вчо
ра я бачила, як миша гризла картоплину.

І вона аж здригається на думку, яке ри
зиковане було ЇЇ колишнє становище.

— Ага, то ти вважаєш себе чимось кра
щим за картоплину й мишу?

— Авжеж я краща, — відповідає Клодет 
і починає довгими кроками міряти кімнату, 
заклавши руки за спину.

Бувало, під час цього ходіння, у хвилину 
найбільшої радості, з'являвся Стефан.
І гордощі, що вона людина, відразу зника
ли. Стефан! Клодет боялася його як чорта.

То був драглистий дідуган, що, здавало
ся, розлізся б, якби не пасок. Той пасок, 
мов зсунений обруч, тримався зразу під 
обвислим черевом, і кінець його ніколи не 
був як слід заткнутий, а теліпався в найсо- 
ромітнішому місці. Всі жінки ненавиділи 
Стефана за той пасок і щоразу, як бачили 
його, лютим поглядом досліджували одяг 
своїх чоловіків. Усім своїм виглядом він 
кидав виклик жіночості. Старі матері й лег
коважні дівчата — всі морщилися й відвер
талися від Стефана.

Те жирне воло, той нахабно розтулений 
рот з липкими слідами тютюну й слини, 
здатний на всяке блюзнірство, ті очі — 
грудки лою в кров'яній ковбасі.

Але найдужче жіночу ненависть розпалю
вала думка, що колись його вважали хваць
ким чоловіком. Стефан, могутній гендляр, 
хоч з обличчя й негарний, але такий сприт
ний, такий реготун, що хоч кого розвесе
лить, і не скнара, авжеж! Хто там звертати
ме увагу, що він бризкає слиною, якщо з 
рук його гроші пливуть потоком? Або хто 
посікається, що він перехвалює коней, ко
ли немає коняра, ліпшого за нього!

Так оповідали про його найкращі роки в 
Екстреску. Він довго постачав коней всій ок
рузі, і господарі поверталися додому збуд
жені, захоплені й так оповідали про Стефа
на, що потім жінкам їхнім снилися недоз- 
волені сни. В темряві ночі вони тулилися до 
чоловікових грудей і трішечки грішили, при
нюхуючись, чи не тхне від них Стефаном.

І ось нарешті дістали нагоду побачити те 
диво!

— Чи ти, чоловіче, не маєш носа? Та ж 
навіть порося, що півроку сидить у гною, 
не смердить так, як твій Стефан.

— Та він тепер уже старий, хіба не ба
чиш?— казали зніяковілі чоловіки.

— І ти називаєш веселими ті історії, що 
він вигадує? Ну, чоловіче, я вже всяке чу
ла, але такого...

— Він же має склероз, не бачиш хіба.
«Який-то буде мій чоловік, коли постаріє-

ться й дістане склероз?» — злякано думали 
жінки й казали:

— Ну, на сьогодні ти вже набалакався про 
коней. Нема чого мавпувати Стефана.

Або:
— Витри пику, кажу тобі, міг би вже ки

нути жуйку. Глянь на Стефана, коли не тя
миш, що я маю на думці.

Він ніби мав якісь справи в селі, ходив 
від хати до хати, щоб наговоритися про 
давнішнє і про коней. Найохочіше заходив 
туди, де знав, що дістане одкоша. Коли ж 
господині, навчені попередньою супереч
кою, вперто мовчали на його побрехеньки, 
Стефан робився плаксивий і нарікав на не
моральність теперішніх жінок. І жалив гос
подиню, мов роздратована оса. Стефан був 
такий збуджений, що аж пітнів, кінець пас
ка теліпався в нього під черевом. Він круж
ляв по хаті, реготав без кінця, а господиня 
ходила й ганчіркою витирала за ним під
логу.

— Ота діжка з лайном! Ну, більше він 
мені поріг не переступить! Аж страх по
думати, що буває така мерзота!

Найнетерплячіші квапились до стайні й 
бралися не в пору чесати корову. А корова 
завжди вміла заспокоїти руку, що тіпалася 
з люті.

— Дивися, худобина ніколи не доживає 
до старості, то й не доходить до такої бри
доти на цьому грішному й розпусному світі.
Ось ти, моя ласуне, лежиш собі, і серце в 
тебе б'ється, і така ти біла й тиха, що аж 
хочеться повірити, ніби й ти маєш душу.
А як вірити біблії, то в тебе начебто нема 
душі. А такий ось, як Стефан, — безсмерт
ний. Далебі несправедливо. Та ще побачи
мо, де він колись опиниться! Отой воши- 
вець мерзенний! Там із ним панькатися не 
будуть.

Клодет стояла, широко розставивши но
ги, й перелякано дивилася на Стефана. Він 
спинився коло дверей, і дівчинка не зва
жувалась тікати, щоб він її не спіймав.

Бабуся знову відвернулася, схилилась над 
вогнищем чи над лядою, знову була якась 
нелюдська, чорна потороча, справжня тобі 
відьма.

— Люди всі як один брешуть, — мовив 
Стефан. — А я ніколи. Аж прикро, самі 
брехуни й базіки, куди не ступиш за поріг.
В Арона я здибав Ялмара. Ну й брехуни ж 
обидва! «Торік узимку я їхав через Гамель- 
треск з возом дров, — каже Арон. — І 
втелюжився в ополонку, але кінь як рвоне 
воза!» Ти чула коли таке, Анно? Та відколи 
я їм перестав постачати коней, у них у селі 
самі шкапи. А Ялмар і собі додав. Мовляв, 
минулої зими, як він провалився в ополон
ку, то їхав попід кригою десь із кілометр, 
поки надибав другу ополонку. Тут мене вже 
така злість узяла, що я не витримав та й 
кажу їм: «А як я упав зі своєю кобилою в qq 
ополонку, то й досі їду попід кригою і ніко-



ли не виїду». Отак і сказав. І уяви собі, во
ни засоромилися. Отаке ледащо, як той 
Арон чи Ялмар, береться балакати про ко
ней зі мною, конярем. Чи ж не глум це, 
Анно?

— А ти, дурний, не слухай отих неби
лиць, — мовила Анна від коминка.

— Налий мені кухлик! Я чогось такий сла
бий і немічний, — пожалівся старий.

Анна тупцяла, бряжчала кухлем, щось до
ливала. її повільність, така приємна, коли 
йшлося про цукор, тепер здавалася Клодет 
жахливою.

Тепер Анна була безоким страховиськом, 
що варило отруту, і все через діда. І чому 
він не загруз десь у канаві й не помер, щоб 
не заважати їй та бабусі? Клодет глянула 
на розсувну канапу й похолола: вночі вони 
лежали там разом, сердешна добра бабу
ся і бридкий дід. А може, як він ставав аж 
надто страшний, бабуся втихомирювала йо
го своїм поглядом? Але Клодет не хотіла 
бачити того погляду.

— Вчора померла Асарова мати, — бре
хав далі Стефан. — І ти думаєш, він пла
кав? Де там! Сидів і байдуже лупав очима. 
Та я його добре присоромив. «Якби ти був, 
кажу, коли вмерла моя перша жінка, то 
побачив би, як треба плакати, чоловіче». 
Отак і сказав.

Стефан виплюнув на підлогу брунатну 
жуйку.

— Тут мені недобре, Анно. Чи не могли 
б ми продати вівці і піти геть звідси? Вони 
мене мають за ніщо. Забули, хто постачав 
їм коней, таких, що можна було їздити. А 
їхні жінки! Якби ти знала, Анно, що то за 
безсоромні й розпусні лахудри! Не маю від 
них відбою. Так і тягнуть десь до комірчи
ни та...

В кутку біля коминка зашурхотіло, і Анна 
кинула на Стефана погляд, що пломенів 
вогнем. Щось у ній засичало.

Старий замовк. А Клодет скрикнула й 
побігла до дверей.

Вона спинилася на подвір'ї, подумавши, 
що безглуздо плакати, коли ніхто не ба
чить. Дома також безглуздо, бо на матір 
не можна покластися, вона підлеслива й 
легковажна. А тато в лісі або возить сіно. 
Вдома така самота. Мама й дід повинні жи
ти в одній хаті і ніколи не навідуватися до 
Клодет, а бабуся й тато в другій. Але так 
уже є, нічого не вдієш.

Вона йшла, насупившись, зважувала, чи 
стане їй відваги навідатись до Скратарів, чи 
доведеться вдовольнитись Нордмарками. 
Старші Нордмаркові хлопці прозивали її 
Кладкою і бабцею-тупцею, і їй було прик
ро. Одначе їхньої уяви не вистачало на нові 
капості. А Гільда була ласкава до неї, час
тувала кавою з сиром, якщо тільки мала її.

Цікавіше, хоч і ризикованіше було йти до 
Qt, Яні. В них цілий день із вікон і з усіх щілин 
т т  бризкав сміх. Часом домішувалася й крапля 
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плачу, але така мізерна, що тільки перехо
жий з чуйним вухом міг її завважити. Кло
дет хвилину повагалася в їхніх сінях, тоді 
зайшла до кімнати. Коло дверей було віль
не місце, і вона сіла там.

— Начебто притупала бабця-тупця, — 
сказав хтось, і всі зареготали.

Клодет почервоніла.
Бути дитиною велика ганьба, але часом їй 

здавалося, що бути старКм ще гірше. Ба
буся найкраща в світі, але тільки коли вони 
удвох.

— Поїдеш зі мною до Смикноса? — за
питав Елуф.

Він мав чотирнадцять років. Клодет була 
в нього закохана.

— О, звичайно! Коли ми поїдемо? — від
повіла вона, бо чула, що Смикніс — це се
ло десь трохи далі на північ.

Елуф підійшов до Клодет і смикнув за 
носа так, що в неї аж сльози виступили на 
очах. Знову регіт. В їхній хаті завжди спо
дівайся отаких дрібних принижень: кожен 
мусив своє витерпіти.

Коли Клодет була сама, їй спадало на 
думку безліч дотепних відповідей, але як 
треба було, вона не спромагалася на жод
ну: ставала справді тупа, як вівця. Терпіння 
її кінчалося, а вони й далі нападали на неї: 
мабуть, треба буде нині накивати п'ятами.

Але врятувала її Меріт, майже доросла 
дівчина, що сиділа в кутку й читала. Всі 
інші мусили робити щось корисне — чисти
ти картоплю, стругати сокирища й держаки, 
готувати пастки. Але Меріт була геній, а 
крім того, найвродливіша, тому їй дозволе
но робити, що їй хотілося.

— Заткніть пельки, шмаркачі, — сказала 
вона.

— Пельки не мають затички, — відпові
ли ті хором.

— Ходи сюди, Клаудето, хай собі ду
ріють.

Клодет прошмигнула до Меріт і сховала 
голову в неї на колінах. Меріт читала далі 
й неуважно гладила малу по голові.

Решта вернулася до своєї роботи й до 
сварки.

Ані на Острові, ані в Екстреску ні в кого 
не було таких удатних дітей, як у Скрата
рів. П'ятирічні дівчатка вже вміли доїти ко
рову, дванадцятирічні хлопчаки копали ка
нави й рубали ліс. Вони працювали ніби 
розважаючись, весь час розмовляли, смія
лися. Аби тільки було де заробити! Курі
пок і зайців спершу можна було вполюва
ти на купинах, а потім доводилося ходити 
все далі, та й ціна на них падала. Скрата- 
рові дванадцятирічні дівчатка ставали на 
службу в якійсь садибі й працювали як до
рослі за самі харчі, куток та ще, може, яке 
шмаття. А безробітні чоловіки неприхиль
ним оком дивилися на Скратарових хлопців, 
що так рано пхалися рубати ліс. Але виби
рати картоплю й громадити сіно їх найма
ли радо. Цілі канікули вони працювали по



денно на селі. Вони більше вірили в гроші, 
якийсь випадковий заробіток, ніж в ідею 
орендування. Вони надсаджувалися на 
орендованій землі тільки тому, що важко 
було дістати якусь іншу роботу, але без 
тієї надії, що підганяла Франца.

Скратари нічим не переймалися, і самі 
себе не брали наповажне.

Стіна наставила окріп на пальт *. Одна дів
чинка чистила картоплю, друга терла. Вона 
здерла пальця й заплакала.

— Ну, є чого ревти, — мовила Стіна.
— Гляньте, як цебенить кров, мамо!
— То й добре, бо ми вже забули, який 

на смак справжній пальт. Шість тижнів ми
нуло, як ми зарізали останню худобину. Як 
і далі їстимемо саме жито й оселедці, то 
висохнемо, як тріски, — приказувала Стіна.

Сама вона була груба, вугласта, мов важ
ка колода.

— Тьху, хай мені чорт, коли я скуштую 
того пальта, що його Тира запаскудила кро
в'ю! — вигукнув котрийсь із хлопців.

— Ото діло, знайдуться такі, що радо 
з'їдять за тебе!

— А ти не можеш тримати пальця над 
відром, нечупаро! — не вгавав хлопець.

Вони зчепилися й замахали кулаками.
— На тобі за нечупару! — сказала дівчи

на й штовхнула його у відро з помиями.
Втрутився Елуф і розборонив їх.
— Чи скоро вже там закипить? — озва

лася Стіна й відчинила дверці в плиті. — 
Ну, це вже неподобство! Хата повна дітей, 
а чи котре здогадається підкинути дров!

Вона змела зі скриньки Віран і підняла 
віко.

— Те саме й тут! — гриміла вона. — Ні 
трісочки! Ану скоч по дрова, Віран!

За хвилю Віран повернулася з великим, 
акуратно складеним оберемком дров і 
шпурнула їх до скриньки...

— Є ще там у бодні сало? — запитала 
Стіна, і Сабіна побігла в льох поглянути.

— Нема! — гукнула вона знизу.
— А ти пошукай краще! Може, де при

липло на дні.
— Киньте мені кочергу, бо сіль роз'їдає 

пучки, аж щемить.
— Кайсо, кинь тій принцесі кочергу в 

льох. І що з таких цяць повиростає? Роз'їдає 
пучки! Може, не солити сала через твої 
пазурі? Ну, то як, знайшла щось? — бурча
ла Стіна.

— Ані шматочка!
— Так я й думала. Ця зграя вовків змете 

бодню сала, що й оком не змигнеш.
— Королю то, певне, стає сала на 

пальт, — поглузував Елуф.
— Ото дурний! Думаєш, король їсть 

пальт?
— Якщо не їсть, то міг би нам дати бод

ню сала, поки почнуть рубати ліс.
Сабіна саме вилазила з льоху; Вільгот

- ‘ Пальт — шведська страва: коржі з тертої картоплі 
и борошна, присмачені кров’ю та шматочками сала.

метнувся, зачинив ляду і став на ній зверху. 
Сабіна почала гупати кочергою й кулаками.

— Пусти, бугаю, а то...
— Скажи: любий Вільготе, будь такий

ласкавий і відчини ляду.
— Я вискубу тобі всю гриву з голови!
— Тоді пильнуй своїх патлів.
— Ох, та випусти її, ти, чортяко! — мо

вила Стіна.
— Я її не тримаю, нехай лиш попросить 

трохи ввічливіше. їй там хочеться сидіти, 
самі чуєте.

— Слухайте, а що як справді написати 
королю, га? Попросити, щоб прислав нам 
бодню сала, — мовив Елуф.

— Напиши з оплаченою відповіддю. Зе
мельна управа завжди пише з оплаченою 
відповіддю, як хоче її дістати.

— Меріт, прокинься! Сідай і пиши ко
ролю.

— Аякже! Вона ще не з'їхала з глузду,— 
бурчала Стіна.

— Меріт! — кричали діти. — Не чуєш, 
що ми кажемо!

— Не заважайте генієві! Без неї обій
демось. Велика штука — написати лист ко
ролю!

Елуф сів до столу й застругав олівця.
— Дайте паперу! Швидко!
— Паперу... паперу...
Діти заметушилися, почали зносити йому 

газети, каталоги, але він усе те забракував.
Аж клапоть сірого паперу, що ним колись 
загортали голову цукру, виявився придат
ним. Діти оточили стіл, і Елуф почав скла
дати листа:

— «Шановний королю! Цікаво, чи ти...»
—  А можна казати на короля «ти»?
— Уяви, що можна! Видно, що ти не 

читав «Пригода Густава Вази в Даларні». 
Отже... «Цікаво, чи ти споживаєш...»

— Споживаєш... Що ти плетеш, пиши про 
сало!

— Не галасуйте, і слухайте, що я кажу! 
Прості люди їдять, а королі споживають, та
ка ж голота, як ви, жере! В цьому й відмін
ність. На чому я спинився? Ага: «споживаєш 
і тепер пальт. Бо ми його дуже любимо, а 
надто, як у ньому є сало. Але тепер бодня 
порожня. В нас тут трохи скрутно...»
Отак треба звертатися до влади, покірно, 
розумієте!., «трохи скрутно... і сподіваємось, 
що коли тобі бодня з салом не потрібна...»

Вільгот забув,- що треба тримати ляду від 
льоху, й підійшов до столу подивитися на 
лист до короля. Сабіна, що причаїлася вни
зу, грюкнула лядою, вискочила й кинулась 
на брата.

— Ось тобі маєш, любий братчику! — 
крикнула вона й сипонула йому за комір 
жменю солі.

Всі почали сміятися з нього так само ве
село, як перед тим сміялися з Сабіни.

Дитина, що лежала в скриньці з-під цук- О  
ру, почала плакати. W



Віран узяла дитину і, гойдаючи, хотіла її 
нести, проте якась ганчірка зачепилася за 
цвях і не пускала.

Стіна побачила це й накинулась на Елу- 
фа:

— Скільки разів я тобі казала повитягати 
цвяхи зі скриньки! Такий великий хлопчись
ко, а не розуміє, що треба зразу цвяхи 
витягти, як відбиваєш віко. Дитина вже ве
лика, крутиться, тож може скалічитись і 
вмерти від зараження крові.

Елуф добродушно виправдувався:
— У цій хаті я кругом винен. Сиджу й 

сушу собі голову, як дістати шматок сала, 
а тут виходить, що я калічу ваших дітей! А 
за хвилю знову почнете нарікати, що маєте 
їх забагато. І знов, мабуть, я винен. Віль- 
готе! Скоч до дровника по обценьки, зараз 
повитягаємо бісові цвяхи з колиски того 
принца. До речі, у кого вчора болів зуб? 
То заодно повисмикуємо йому пеньки.

Стіна вдоволено засміялася: син не дасть 
собі в кашу плюнути. Але зуб уже ні в ко
го не болів.

— Тісто готове, хто буде ліпити? — мо
вила вона.

— Дайте я спробую! Я ще ніколи не лі
пила, — сказала Віран.

— Ти ще мала, тільки дарма вимастиш
ся, — відповіла мати.

Але старші дівчата захопилися листом до 
короля, а Віран годі було втримати. Вона 
зігнала з підмурка біля плити кицьку, виса
дила туди миску, а сама стала на ослінчик. 
Дівчинка вмочала руки в миску, тоді наби
рала тіста, скільки влазило в її пригорщу.

— О господи, та в тебе замалі руки, ди
вись, упаде! Такі дрібні коржі, дрібніші за 
кнедлі! Вмерти можна зі сміху! Ха-ха-ха, і 
це називається пальт! Ходіть гляньте, як 
Віран ліпить овечі буруб'яшки замість 
пальта!

Всі забули про лист до короля, про цвя
хи, що їх треба було повитягати, й збігли
ся до Віран, глузливо регочучи. Але та стоя
ла твердо, й гадки не маючи комусь посту
питися. Тільки тріпала чорними* косами й 
блискала такими самими чорними очима.

Зайшов господар, Яні. Коли чорні, пат
латі діти скидалися на Стіну, то ті, що мали 
руді кучері, вдалися в Яні. Тепер у нього 
було небагато волосся, але й те, що лиши
лося, свідчило про колись буйний чуб. Ко
лись він був залізничник, а Стіна куховари
ла, одначе довелось кинути роботу, бо Сті
на щороку народжувала дитину, а залізнич
ні бараки не були розраховані на великі 
родини.

Яні був жилавий, худий і сміявся якось 
бездушно, так, ніби хтось ненастанно спус
кав згори тачку, навантажену камінням. 
Хлопці оточили його й просили погратися 
з ними в змаганку на пальці — хто кого 
перетягне, а як він стомився, назвали його 
ледачим волом.

Клодет лежала на колінах у генія, під

книжкою, і дивилася на світ Скратарів. Він 
викликав у неї страх і заздрощі.

«Державним орендарем може стати ко
жен шведський громадянин, що показав се
бе ощадливим, тверезим і чесним, а також 
має силу і вміння вести невелике рільниче 
господарство».

Нордмарк відповідав тільки першій із цих 
вимог. Зачатий у голоді, він потім весь вік 
свій голодував і ніколи не мав стільки сна
ги, щоб думати про свої обов'язки. Май
бутнє своє він міряв короткими проміжка
ми: від сніданку до обіду, від обіду до вече
рі. А метою його життя було хоч раз на
їстися досхочу ковбаси, але він так палко 
про це мріяв, що йому вже не ставало си
ли на якусь дію, що привела б його до 
мети.

В ньому не було й крихти хитрощів, він 
не вмів складати плани на місяць наперед, 
і на все життя лишився дитиною, тільки що 
за це йому не відкрився рай на землі.

Життя подарувало йому ласкаву Гільду й 
п'ятеро синів. Мабуть, саме завдяки їм він 
і дістав оренду; п'ятеро хлопців можуть 
стати п'ятьма клинками, що розколять 
твердиню боліт, якщо батько буде тим обу
хом, що битиме по них.

Нордмарк поки будував собі хату, як то
го вимагав контракт, жив у Францовій стай
ні. Але він виявився таким забарним будів
ником, що Франц, якому урвався терпець, 
вигнав його разом з родиною, яка вже не
дораховувалась одного сина, бо найменшо
го якогось ранку знайшли мертвим.

Яні Скратар на той час уже скінчив буду
ватися, і Нордмарк перебрався до його 
стайні. Там помер іще один майбутній осу- 
шувач. боліт, і Нордмарк заявив, що будів
ництво не має сенсу: якщо й далі сини вми
ратимуть таким темпом, то скоро йому не 
треба буде хати.

Яні також хотів спекатися їх, і коли доко
ри не змогли підігнати Нордмарка, зійшли
ся сусіди й за тиждень завершили будів
ництво. Вони працювали так завзято, що 
Нордмарк не зважився навіть підійти до 
них, не зважився й подякувати. Вони весь 
час ображали його, то як він мав розмов
ляти з ними? Хотів пожалітися Яні, що запо
мога на будівлю надто мала, а Яні на те 
відповів, що її дають тільки як заохочення 
і за неї можна купити корову.

Про корову Нордмарк ще навіть не встиг 
і подумати. Він спробував поскаржитись на 
свою біду Францові, але той тільки щось 
бурчав і пирхав: сердився на землю. І це
той, що вже стільки розкорчував грунту! 
Сусіди його переймалися надто далекими 
справами і були дуже нетовариські. Сте- 
фан, правда, мав більше часу, але він бала
кав тільки про коней, а тому, хто зроду не 
мав коня, не дуже цікаво було таке слуха
ти.



Пригнічений Нордмарк вертався додому, 
до Гільди. Сидів на кухні й розмірковував 
у чотирьох стінах, а тим часом його непри
язні сусіди надсаджувалися коло землі.

Йому ставало гірко на серці, коли він 
думав про сусідів. Він заприсягнувся б, що 
кожен із них хоч раз у житті наївся досхочу 
ковбаси. Таким легко показувати свою пе
ревагу тому, хто труситься над збираним 
молоком. Нордмарк не був дурний. При
наймні він мав розважну родину. В його 
хижі панував лад, вони не лаялися, як Скра- 
тари, й не мовчали так уперто, як Франц. 
Гільда народила ще двох синів і дала їм 
імення тих, що померли. Якби тільки вони 
мали що їсти, то їм справді жилося б гар
но.

— Еге, якби десь близько було озеро! 
Тоді було б не штука прогодуватися,— ка
зав Нордмарк, побачивши котрогось із 
Скратарів на лижвах з упольованою дичи
ною за плечима.

і »

Спершу вони також ловили часом то зай
ця, то куріпку, але це тривало недовго, бо 
незабаром сусіди зовсім спустошили боло
то.

— Бігти на лижвах стільки кілометрів за 
однією куріпкою! Ще зомлієш і впадеш у 
болото. Треба не бути голодному, щоб 
отак ганятися за дичиною, як оті Скратари.

Та найбільше винні були горностаї, що 
Нордмарк занехаяв полювання. Він зловив 
їх аж десять штук за зиму й вирішив, що 
ці коштовні тваринки зроблять його багаті
єм. Коли він упіймав першого, Гільда зняла 
з нього шкурку (ніхто, крім неї, не витри
мав би такого смороду), і Нордмарк почав 
обмірковувати з синами, хто з гендлярів 
вартий того, щоб продати йому хутро, коли 
раптом у нього заболів зуб. Не допомагав 
ні тютюн, ні горілка, він аж плакав від бо
лю. Тоді Гільді спало на думку прикласти 
до щоки горностаєву шкурку— і диви, по
могло! Відтоді Нордмарк не міг жити без 
шкурки. А щоб ніхто в родині йому не 
заздрив, він вирішив, що кожен Нордмарк 
матиме таку шкурку, як пам'ятку про те, 
що їм мало принести багатство.

Десь за місяць Нордмарк уполював і по
ділив сім шкурок. Потім добув ще три й 
продав по півтори крони. Він дуже запи
шався й натякав сусідам, що знає різні спо
соби полювання на горностаїв. Він, мовляв, 
не думає марнувати часу на зайців, білок 
чи якусь іншу мізерію.

Проте щастя його скінчилося на десятьох 
горностаях. ! хоч як він ставив сильця та
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хоч що казав, а більше не міг упіймати 
жодного.

Але кожен у родині мав тепер свою гор
ностаєву шкурку й любив її. Вона огортала 
йому шию, затуляла груди, мандрувала з 
кишені до кишені, гріла стегна й руки, її 
востаннє гладили ввечері й найперше сяга
ли до неї вранці. Навдивовижу м'якеньке 
хутро витончило Нордмаркам шкіру, зроби
ло ЇЇ чутливою.

Попри Нордмаркову сувору заборону 
Гільда не раз пробувала продати свою 
шкурку, але їй не щастило, бо шкурка була 
надто брудна. І завжди, хоч як їй треба бу
ло грошей, вона відчувала полегкість, що 
може залишити собі цей божий дарунок.

Вранці, як намерзала ожеледь, а дровник 
був порожній, батько і котрийсь із старших 
синів сідали грати в гудзики: кому випаде 
піти по хмиз до лісу чи нарубати дров, щоб 
можна було зварити каву.

Вони мали двадцять гудзиків, нанизаних 
на довгу нитку. Двоє гравців ділили їх по
рівну і тримали в кулаках. Тоді один почи
нав угадувати, скільки другий має гудзиків 
у правій руці. Якщо вгадував, то забирав їх 
і пересував по довгій нитці до себе, а якщо 
ні, то віддавав стільки своїх гудзиків, на 
скільки помилився. Гра могла тривати й 
кілька годин, гудзики мандрували туди й на
зад, часом зачіплялися за якийсь вузлик і 
крутилися на нитці — страх цікаво було ди
витися. Переважно то були чоловічі гудзики 
від штанів, але подекуди між ними білів і 
кістяний: то Гільда зласкавилась і дала
щось із сзого вбрання. Ті білі гудзики ско
ро стали найулюбленіші, хоч решта також 
мали кожен свою вартість, хай і не сталу. 
Наприклад, був там один такий поганий гуд
зик, що всі його зненавиділи і зняли з нит
ки, а котрийсь хлопець казав, що він йому 
навіть снився. Але за якийсь час їм почало 
бракувати знятого гудзика; хлопець, що 
його той гудзик мучив уві сні, пообіцяв 
якось до нього звикнути, і гудзика знов за
силили на нитку. І ти ба: кара ніби допо
могла; поганий гудзик якось посумирнішав, 
зробився приємніший і майже такий вартіс
ний, як гудзики від Гільдиного ліфика.

Та гра мала свій чар. Коли гравці аж над
то розпалювалися, то могли полоскотати 
собі губи горностаєвим хвостиком — це за
спокоювало. Рубання дров було неминучим 
злом, якщо ти хотів тепла, а гра в гудзики 
давала безпосередню втіху. Звичайно, вони 
завжди казали, що грають тільки на те, аби 
визначити, кому йти по дрова, та потім за
бували причину. АДайже щоразу про дрова 
Йбала Гільда і не сердилася за те. З нею 
часто ходив кульгавий Ґадар, її передостан
ній син.

Коли до Нордмарків зазирав світанок, 
господар дому заявляв, що не радий йому. 
Щось грізне було в його голосі, коли він 
отак вітав божий день.

Гільда ставилася до чоловіка з пошаною,

вона дуже добре розуміла, що її лагід
ність— щось простіше за його гіркоту, то
му й брала на себе чоловікову роботу, ніби 
невелику покуту за те, що вдосвіта їй не 
доводиться прокидатися з гіркими думка
ми.

Коли в хаті трохи нагрівалося й Гільда 
мала вже якесь тепле питво для своїх чо
ловіків, вони відкладали нитку вбік.

— Ти, Гільдо, золотко. Хотів би я бачити 
такого, хто зважився б заявити, що має 
кращу жінку,— казав Нордмарк.

Він сьорбав теплий напій — дуже рідко 
то була кава — і не переставав хвалити дру
жину. Скратарова Стіна має бридку пику, 
Стефанова Анна — стара відьма, а Фріда в 
того Франца — кістлява й суха, мов тріска, 
аж кістки торохкотять, тьху, страшно поду
мати, щоб з котроюсь із них довелося жи
ти.

Він грізно блимав очима на вікна, зате 
хлопці ніжно дивилися просто на матір — 
вони обожнювали її. Гільда почувала себе 
не гідною такої шани, і всі нехитрі думки її 
були спрямовані на те, що б їм приготувати 
на обід.

Коли давали винагороду за корчування, 
неважко було готувати обіди. Тоді Норд
марк сам вирушав до Екстреска і приносив 
повний рюкзак харчів. Але таких днів ви
падало небагато порівняно з тими, коли теж 
хотілося їсти, а грошей не було.

Тоді Гільді доводилося йти в Екстреск чи 
в Ірбек і просити, щоб дали хоч крихту в 
борг. Раз вона добралася аж до окружного 
містечка, спітніла, понатирала собі ноги і в 
крамаря просто зайшлася плачем. Не див
но, що крамар їй відмовив, але їй так пек
ло, що вона не могла опанувати себе, хоч 
як намагалася стримати сльози. Зрештою 
крамар зглянувся й порадив їй звернутися 
до Тальгрена — голови опіки над убогими, 
і вона все-таки вернулася додому не з по
рожніми руками.

Останнім порятунком була Анна. До неї 
Гільда йшла після дводенного голодування, 
сідала й терпіла муку приниження, година
ми чекала мовчки, бо ж усі — і Скратари, і 
Франц — знали, що Нордмарк з синами го
лодує. Стефан глузливо всміхався, а Анна 
вдавала, що не помічає її. Врешті тицяла їй 
хлібину й баранячу лопатку, не озиваючись 
ані словом і навіть не глянувши на неї,— ох 
гіркий то був хліб і гірке м'ясо!

Проте бували дні, коли вона не принижу
валася, “коли плечі приємно давив рюкзак і 
крізь брезент та одяг можна було відчути 
тверду опуклість головки цукру, податли- 
Ьість ворочка'з борошном, пакуночок з тю
тюном—-тим солодким непотребом, хай 
йому біс — і кільце ковбаси — найчудовіші 
ласощі. Коли вона молилася богові, щоб 
допоміг їй ще десь роздобути харчів у 
борг, то уявляла собі всемогутнього на 
троні з цукру і з кільцем ковбаси навколо 
голови.



А тим часом її домашні грали в гудзики, 
мов навіжені. Коли Гільда вирушала по 
харчі, не могло бути й мови про якусь ро
боту. Завжди кажуть, що хто не працює, 
той не їсть. Але мало є таких, що розумі
ють інше: хто не їсть, той не може працю
вати. Нордмарки розуміли це, тому й грали 
в гудзики.

Коли верталася мати, вони тремтячими 
руками хапали рюкзак і клали на стіл. Ча
сом руки так тремтіли, що вони не могли 
розв'язати вузла, і доводилося його розти
нати. Тому шнурок ставав дедалі вузлува
тіший.

Спершу кожен заживав пучку тютюну. 
Потім вони хапали все, що траплялося під 
руку.

Гільда тим часом розпалювала плиту і 
дуже лагідно натякала їм, що найкраще 
було б зварити і що годилося б трохи поче
кати. Але ніхто її не слухав. Нордмарки на
бирали в жмені вівсяних пластівців і пхали 
до рота, відколювали великі шматки цукру, 
а ковбаса, незрівнянні ласощі, мандрувала 
від одних зубів до інших. Кожному діста
вався чималий шмат, але не стільки, щоб 
наїстися досхочу.

Коли Гільда врешті приступала до столу, 
рюкзак був розмотлошений, наче в ньому 
жирували лисиці. Проте вона пильно визби
рувала все докупи, не пропадала жодна 
крихта. А потім робила дива, ще кілька день 
готувала з того, що лишилося, якусь юшку.

А чоловіки покотом лежали на підлозі й 
коротку хвилю втішалися життям. Тоді по
чинали корчитися, стогнати і викручуватися 
з болю, мов черв'яки, коли їх торкнеш пру
тиком. І вже до вечора, геть позеленілі, 
тільки те й робили, що бігали надвір.

— Ну чи не сам чорт це вигадав? Щоб 
людина була така бідна, щоб аж не могла 
їсти! — нарікав Нордмарк.

Однієї незвичайної осені вони спромогли
ся на корову й порося. Отримали гуртову 
роботу в державному лісі і призбирали 
трохи грошей. Але не витримали цілоден
ної праці, як сусіди, і вважали, що за таку 
мізерну платню не варто так надсаджувати
ся. Коли робота в лісі скінчилася, вони нав
випередки з Скратаровими хлопцями і 
Францом жалілися, що найгірше бути орен
дарем,— нема до чого взимку рук приклас
ти. Але в душі раді були, що вже не дове
деться рубати ліс, можна вранці лишитися 
вдома з Гільдою і грати в гудзики.

Так скінчилася та незвичайна осінь і поча
лася довга зима. Одного ранку порося 
здохло. М'ясо виявилося чорне, непридатне 
до їжі. Зразу після різдва в них скінчилася 
картопля й сіно. Довелося зарізати корову, 
яку виклопотав Гільді Тальгрен. Гільда 
спробувала продати трохи м'яса, але не 
знайшлося покупця, бо воно було страшен
но пісне.

Чимало борошна, отриманого з округи 
як допомогу на свята, з'їли мищі.

А Нордмарк промовляв до кривих стін:
— Ми тільки на те й живемо, щоб нас 

визискували. Багатії веселяться собі за наш 
кошт. Якби я лиш знав, де їх шукати, то 
миттю пішов би, присоромив і змусив по
трусити гаманцем. За худобу нас мають!
Ні, якісь зміни мусять настати.

Дружина й діти шанобливо слухали 
Нордмарка. Голос у нього був якийсь глу
хий, ніби він засунув голову в бляшане 
відро. Але говорив він владно, і вони ніко
ли й не мріяли про кращого голову родини.

Острів був надто мокрий, щоб на ньому 
родило жито й картопля.

Скратари, після того, як кілька років під
ряд усе в них вимерзало, кинули засаджу
вати поле.

Нордмарк, навчений досвідом сусідів, 
зовсім не марнував праці й насіння на не
вдячну землю.

А Франц копав канави, угноював грунт і 
засаджував його рік у рік. Щовесни Норд
марки пробували виманити в нього насінної 
картоплі, покликаючись на почорніле то
рішнє картоплиння і на любов до ближньо
го. І щоразу Франц відмовляв їм, казав, що 
цієї осені воно вже не почорніє та й допо
магати таким ледарям однаково, що вичер
пувати наперстком воду з моря.

Обидві сторони вважали, що мають 
слушність у тих весняних диспутах, що скін
чилися аж через п'ятнадцять років: тоді 
вперше у Франца не вимерзла картопля, і 
він це відзначив тим, що сам дав Гільді цілу 
діжку картоплі.

Перші засновники Екстреска теж почина
ли колись обробляти землю коло болота: 
викопали канави, підсушили грунт і мали 
доволі сіна. Але картопля й жито вимерз
ли: довелося кинути луки й будинки і кор
чувати землю трохи вище. Вони перебрали
ся на південне узбіччя болота, де родило і 
жито і картопля, і з часом там виросло ба
гато хуторів.

Державним орендарям виділили землю, 
що нею сто п'ятдесят років тому знехтували 
вільні поселенці.

Тож острів'янам доводилось випрохувати 
за відробіток у щасливіше розташованому 
селі грядку на картоплю чи нивку під жито. 
Більшість поселенців мали мізерні госпо
дарства й самі себе вважали за відсталих, 
але ті люди, що приходили з низького 
Острова й нарікали на мороз, здавалися їм 
тінями їхніх прадідів. Поселенці, що жили 
вище, відчували свою міць. Вони могли обій
тися без відробітків острів’ян, хоч часом 
радо користувалися з їхньої допомоги, а 
острів'яни цілком залежали від їхніх грядок 
на картоплю й нивок на жита.

І ті, й ті робили все, що могли, аби вда
вати з себе рівних. Коли орендарі, ніби 
жартома, натякали на позику, господарі з 
села втішали їх і так само ніби жартома 
казали; хай радіють, що не мають справи з N



банками, нема гіршого лиха, як сплачувати 
відсотки. Своїх злиднів ні ті ні ті не хотіли 
показувати — вони б тоді здавалися ще 
більшими. Але турботи господарів були по
чесніші, це було очевидно для всіх. Навіть, 
якщо халупи, де вони мешкали, були в 
боргах аж по самий димар, однаково то 
були їхні халупи. А орендарева хата нале
жала державі. Орендареві доводилося пла
тити за неї страхування, а як вона згорить, 
то відшкодування одержувала держава.

Тільки Франц не брав у селі землі на від
робіток, щовесни він порався на своєму 
неродючому полі. Восени, як починалися 
морози, він їхав до містечка і докуповував 
те, чого йому бракувало.

Анна не була така горда, як Франц, і 
наймала кілька грядок у Петруса, а платила 
за них вовною.

Франц, навпаки, сам позичав сусідам ко
ня. Він єдиний на цілий Острів мав коня, і 
через це йому завжди хтось був винен від
робіток. Кінь поставив його вище за решту 
острів'ян, робив господарем, що міг не за
побігати чужої ласки.

Одного гарного весняного ранку кілька 
Скратарових дітей і Анна, кожне з мішками 
картоплі, а також Нордмарк з одним від
ром (і з надією, що в селі доповнить свій 
мізерний запас) вирушили в село.

Шестирічна Клодет досі ще ніколи не бу
ла в Екстреску. Вона так просила взяти її з 
собою, що Анна й Фріда здалися, поду
мавши, що восени вона піде в школу, то 
хай уже тепер трохи звикає до людей. Во
ни виїхали рано, і надворі було ще холод
но. Клодет сиділа на возі й думала, що ось 
зараз воно почнеться, досі не було нічого 
Справжнього, але скоро почнеться Справж
нє. Вона зітхала і тремтіла від холоду.

В мерехтливому світлі дорога ніби текла 
назад, а надто, як примружити очі. Клодет 
дивилася повз хлопців з Острова, повз ко
ня, повз свою дитинність.

Остров'яни під'їжджали з північного боку 
до узбіччя, що здавалося темним і пустель
ним. Унизу видніли дві покинуті вугільні 
ями і скособочена хижа, вище стриміло 
кілька розкошланих дерев: вони стояли
там, ніби залишені напризволяще, й дивува
лися. Вітер з боліт узимку був їм за вчите
ля, що добре вміє скубати за чуба.

Нагорі блищала вікнами школа, а далі 
починалося село Екстреск — недарма Кло
дет хотіла сюди їхати.

Усміхнений світ, кращий світ — авжеж, 
для дівчинки це було Справжнє. Тепер вона 
зрозуміла, чому у Франца в очах з'являла
ся шаноблива заздрість, коли заходила мо
ва про село і про господарів.

Звідси було далеко видно: гори, ліси й 
озеро.

В голові Клодет майнув спогад про до
мівку, про рівне подвір’я, де вона б тепер 
ходила, якби їй не пощастило поїхати сюди.

А небо тут було зовсім не таке, як удо
ма. Там воно не мало ні початку, ні кінця. 
Часом, правда, нависало над кущами, наче 
сіра або рожева плахта, але звичайно від
сувалося ген далеко, зовсім не дбаючи про 
садиби остров'ян. А тут над селом воно 
здіймалося, мов велетенське склепіння, і 
видно було, де воно причеплене до гірських 
хребтів. Дуже далеко причеплене, аж у 
голові паморочилось, але „ вре-таки видно 
кінець. Як тут безпечно!

Анна садила всю картоплю в Петруса, 
тому вони з Клодет пробули в нього ці
лий день, а решта остров'ян ходили з місця 
на місце. їхній сміх і жарти чути було по 
всьому селу. Слава богу, що минула зи
ма,— тепер вони безмежно дивуватимуться 
цьому аж до косовиці. Скратари, хоч і го
лота голотою, але завжди приносять з со
бою багато радості.

Г отову грядку маркували, тоді жінки 
йшли з відрами й садили картоплю, а хлоп
ці за ними загортали рядки. Кінь тягнув ма
рок, що лишав за собою чотири жолобки 
зразу. Не треба було придавлювати його 
камінцями, аби глибше заходив у землю: 
діти стояли в черзі, щоб проїхатися на ньо
му замість тягаря.

Петрус мав двох дочок, Грету й Карін, 
яких називали одним іменням: Грета-Кайса. 
Вони були однакові на зріст, однаково 
вбрані, тільки що Грета товста, а Карін то
ненька й гарна. Грета й Клодет виявилися 
однолітками.

Всі три дівчинки по черзі їздили на Пет- 
русовому маркові; він садовив їх, помагав 
злазити, ласкаво озивався до них.

Батько так вовтузиться з дітьми! Клодет 
завжди хотіла мати такого батька й знала, 
що є такі батьки. Це Франц винен, а не во
на...

Грета була такий самий опецьок, як і 
вона, тож Клодет її розуміла. Хіба ж не 
здавалося їй завжди, що серед дітей 
на Острові когось бракує, що десь у 
світі має бути така, як вона? І ось вона знай
шла собі двійника і зустрілася з ним!

У Грети-Кайси була бабуся, худенька 
жінка з вишуканими манерами. її звали Ка
рін, і вона доводилася Анні сестрою в пер
ших. Вона також виходила в поле, але май
же нічого не робила, тільки весь час бала
кала, старанно добираючи слова.

Обидві бабусі цілий день трималися ра
зом.

Коли Клодет побачила їх укупі, то завва
жила, яка Анна згорблена, чорна й бридка. 
Очей у неї мовби й не було, саме тіло, 
просякнуте духом гасу, вовни і злості. Кло
дет опинилася в скруті: та велика Карін бу
ла краща за найкращу в світі Анну. її мож
на було любити всю: руки, шию, очі — тем
но-карі, куди кращі за бабусині блакитні. ! 
так, крихта по крихті, Клодет зрікалася бабу
сі, дедалі дужче обожнюючи цю нову, і со



ромилася своєї зрадливості. Біла Карін 
висловлювалася поетично, казала, наприк
лад, що цей ранок присвячує Всевишньому, 
й раділа, що владу ночі зломлено.

— Коли земля, ця долина сліз, така гар
на, то як прекрасно має бути над нею, де 
живе наш володар!

Вона пестливо зводила вгору довгі сухі 
руки, ніби торкалася небесного склепіння.

А зігнута Анна порпалася у відрі, брала 
картоплини з довгими паростками, клала в 
землю, пильнуючи, щоб відстань між ними 
була однакова, і немов знічувалася перед 
своєю неземною сестрою. Клодет слухала, 
розтуливши рота. То над велетенською бла
китною шапкою неба, що вкриває Екстреск, 
є якась прекрасна оселя? Мешканці села, 
принаймні Карін, тужать за тією оселею. 
Аж дивно, невже є щось краще за Ек
стреск?

— ...але з мене погана молільниця... Не 
можу відцуратися земних справ. Скрізь во
но насідає на мене, те борошно гріха!

! Карін струшувала руки, як пекарка, що 
запорошила їх у борошно, і щільніше обгор
тала спідницею ноги. Клодет стежила за 
кожним її рухом, здогадуючись, що бо
рошно гріха — це курява, яка здіймається з 
грядки за марком, але не могла добачити, 
чи осіло її на Карін більше, ніж на інших.

її  запросили на каву, і в Петрусовій кухні 
було дуже весело. Беті розмовляла голос
но, чітко, а Петрус запобігав перед нею. 
Знову Клодет порівнювала все з своєю до
мівкою: у них тільки блискали очима, бур
чали й злостилися. Клодет хотіла бути дити
ною в цій хаті, всміхалася до Грети, ба
жаючи, щоб та її визнала за свою.

Однак Грета, що, мабуть, звикла подов
гу боротися за чиюсь прихильність, не йшла 
їй назустріч. Вона оберталася до меншої 
сестри, впадала коло неї; поводилася з 
нею, як із лялькою,— була ніжна, але влад
на. То гладила по білявих косах і крадькома 
зиркала на Клодет: дивись, мовляв, на цю
буйну гриву, це коси моєї сестри! То вдава
ла, ніби в Карін розстебнулася сукенька, 
ставала позад неї і, перебираючи гудзики, 
знову хвалькувато зиркала на Клодет: це 
моя сестра, і більше нічия! Приємно мати 
сестру. Я можу робити з Карін, що хочу. В 
тебе, здається, нікого немає. А ми з Карін 
маємо одна одну і можемо обійтися без 
тебе!

Клодет відповіла їй поглядом, сповненим 
захвату. Та ось Грета почала перешіптува
тися з Карін, і Клодет охопила така зазд
рість, що вона сховала голову на колінах у 
Анни.

Поки діти провадили це мовчазне зма
гання, старші розмовляли про своє.

— У Франца така несмілива донька,— 
сказала стара Карін.

— Це тому, що вона не звикла бути з 
людьми. Ось піде до школи й освоїться.

Грета злякалася, що довела Клодет до

сліз, а їй цього не хотілося. Старші вважа
ють, що Клодет соромлива, то нехай і про 
неї так само думають. Вона підійшла до 
своєї бабусі й стиха попросила:

— Запитайте тітку Анну, коли ця дівчин
ка піде до школи.

— Сама запитуй, дурна!
— Я соромлюся,— сказала Грета, сповне

на каяття.
Клодет, засяявши, звела голову й прока

зала:
— Школа починається першого вересня.
Старші засміялися, проте дівчатка вро

чисто перезирнулися: авжеж, школа почи
нається першого вересня.

Грета кинула свою гарненьку сестричку й 
підійшла до гості. Дістала пошарпаний бук
вар, потягла Клодет у куток.

— Ти знаєш літери?
— Ні.
— А я знаю.
Знову перевага на боці Грети. Вони сіли 

на лаву й заходилися складати літери. Кло
дет зітхала, така була щаслива. За один 
день вона познайомилася з такою, як сама, 
дівчинкою та ще й взнала дивовижні літери.

День був нескінченним дивом. Надвечір і 
Клодет захотіла додому, щоб на самоті 
спокійно все обміркувати. Вона проказува
тиме про себе чудові слова й пісні старшої 
Карін, згадуватиме вродливу малу Карін, 
а як доведеться боронитися від зухвалих 
Скратарів, уявлятиме собі її коси. Але най
перше думатиме про Грету. Чи Грета знає, 
що вони схожі? Навряд. Клодет зважилась 
запитати, чи вони зможуть сидіти на одній 
парті в школі, а Грета відповіла, що сидіти
ме з Гурлі. Може, вдома вона придумає, як 
здобути Грету тільки для себе. Восени, пер
шого вересня, в Екстреску, в школі. Це зву
чало мов пісня.

Вона була запаморочена, втомлена і хо
тіла додому, на рівний острів, хотіла додо
му, щоб можна було віддатись тузі.

Старша Карін провела їх дорогою, коли 
вони ввечері йшли до того місця, де зби
ралися всі остров'яни.

Ця біла жінка була ласкава і вдячна, що 
бог дав їй таку приятельку, як Анна, і такий 
день. Анна ж бо розуміє, яка вона опора 
для своєї сестри.

Анна, що не звикла до влесливості, була 
збентежена таким виявом приязні.

— Це ти щиро?..
Вона знітилася, втішена і збентежена.
— Для мене ти важиш більше, ніж усі 

інші жінки. Одне тільки є в твоєму життЬ 
одне, Анно... Я далека від того, щоб..і Це 
не моя -справа...:— Карін пішла швидше; зі
щулилась, наче їй було холодно, ї, рвучко 
обернувшись, додала:— Як ти могла вийти 
за такого... за такого розпусника! Це вже 
мені в голові не вміщається.

На дорозі зробилося зовсім тихо, бабусі, 
одна біла, друга червона, важко дихали.



За хвилю Анна відповіла:
— Не все ж може вміститися в твоїй 

голові, божа овечко.
Потім знов запала мовчанка.
Запитання вжахнуло Клодет. Але відпо

відь ЇЇ вдовольнила — хитра й слушна. І 
знову Анна в її очах стала найкраща з най
кращих.

Осяйна Карін зігнулася, посіріла й почала 
виправдуватися, і Анна вибачила їй: вони 
сказали собі, що більше не згадуватимуть 
про цю справу.

Над'їхали з галасом остров'яни; Клодет 
підсадили на віз, а Анна вилізла сама, тем
на й неприступна.

Клодет почула, як сумирно прощалася 
Карін:

— Хай вам бог помагає доїхати додому.
Дрімаючи, вона слухала, як остров'яни

оповідали про свої враження від проведе
ного на селі дня.

— Собаки, та й годі! Весною ми їм пот
рібні! Улітку, коли треба збирати сіно, вони 
готові кланятися в ноги орендареві. Вони, 
як збирають картоплю й овес, теж запобі
гають у нього ласки. А взимку — хай би 
того орендаря чорт ухопив!

Радарові лишався ще рік до школи, і йо
му бувало так тоскно, що часом він ішов 
до лісу і скавулів, як цуценя на ланцюгу.

— Ще трохи, і ти підеш до школи. Поба
чиш, тобі ще перехочеться туди ходити,— 
казали старші брати з хитрою міною.

А ласкава Гільда гладила його по голові 
і змахувала сльози: ще одному її синові
доведеться скуштувати науки. Якби вона 
могла, то зробила б, щоб час минав швид
ко для тих, хто вже ходить до школи, і спо
вільнювався для малих, котрі ще не дорос
ли до науки.

Проте Гадар нудився, йому кортіло поба
чити інших людей, крім остров'ян, хотілося 
побачити світ.

Якось він пожалівся Гільді, що захворів.
Може, знову нога, та злощасна нога, що 

була трохи задовга й часом боліла. Ба ні, 
то щось інше, дивовижніше — з носа в ньо
го лізе кінський волос. То було щось таке 
незвичайне, що йому ніхто не боронив ужи
вати одну з батькових хусточок, і він таки 
довів, що, як висякається, з носа в нього 
виходять коротенькі кінські волосинки.

Гільда була вражена, Нордмарк переля
кався, вся родина впадала біля Гадара. 
Егрон позаздрив йому, почав і собі сякати
ся, та хоч скільки натужувався, нічого не 
виходило. Батьки почекали день, тодь пора- 
дилйсь із знахаркою Анною. Та засміялася і 
заявила, що доведеться звернутись до ліка
ря, бо на таких хворобах вона не знається. 
Може, вона вважає, що то щось небезпеч
не? Ні, не вважає, але задля хлопцевого 
добра вони повинні неодмінно «поїхати й 
спробувати»*.

А Гадар сякався щогодини й щоразу ви
ходили коротенькі волосинки. Хлопець 
зробився нервовий і неспокійний, часом 
збуджено сміявся, що ніби ножем різало 
Гільду по серці: вона ж бо пам'ятала, які 
веселі були її діти, що повмирали.

Третього дня Нордмарк вирядився з Га- 
даром до лікаря. Анна виявила несподіва
ну щедрість: сказала, що дасть їм грошей 
на дорогу, якщо Громадські опіка вбогими 
не захоче платити. Крім того, вона позичи
ла Гадарові білого носовичка, щоб лікареві 
було краще видно його хворобу.

Вони поїхали до містечка автобусом. Га
дар уперше в житті їхав автобусом і був 
радий-радісінький.

Нордмарк не вельми звик подорожувати 
автобусом, тож тішився разом із сином і 
зовсім забув, що він нужденний орендар.
І тільки раз за всю дорогу згадав, куди во
ни їдуть, і запитав Гадара, як той себе по
чуває.

— Так собі,— відповів син і скривився.
У приймальні лікаря радість їхня згасла. 

Там, звичайно, вони мали нагоду надивити
ся на людей, не схожих одне на одного, і 
ще більше несхожих на остров'ян. Аж див
но, що на світі є стільки розмаїтого на виг
ляд люду. Але їм заважав дух, що бив у 
ніс, як сестра відчиняла двері з кабінету. То 
був жахливий дух: обидва, і батько й син, 
відчули себе хворими через нього.

Після кількох годин хвилювання, коли їх 
підбадьорювала тільки думка, що вони при
голомшать остров'ян розповідями про ши
рокий світ, їх покликано до лікаря. То був 
високий чоловік з волохатими руками, в 
окулярах з товстими скельцями і з чудною 
усмішкою: такої усмішки Нордмарки навіть 
не могли собі уявити. Звичайно, усмішка та 
була зверхня, сувора, глумлива, але мала в 
собі щось лагідне, і це зовсім пантеличило 
людей. Лікар подивився на дрібних Норд- 
марків і, здавалося, одним поглядом охо
пив усе їхнє життя.

— Що у вас? — запитав він.
Гадар і собі спробував охопити лікареве 

життя, але то виявилося непосильним зав
данням, отож він сидів, розтуливши рота й 
витріщивши очі.

— Кажи, хлопче,— звернувся до нього 
Нордмарк.

Гадар мовчав, і батькові самому довело
ся розповідати про його хворобу.

— Він сякається щетиною.
Лікар не втямив, чи то якийсь місцевий 

вислів, чи його треба розуміти буквально.
— Висякайся,— звелів Нордмарк, і Гадар 

збагнув, що треба показати свою хворобу.
Він висякався в Аннину білу хусточку, і з 

носа вийшло кілька щетинок, небагато, а 
все ж таки...

Лікар подивився на них, глянув у вікно й 
не знати чого засміявся. Він запитав Норд- 
марка, відколи це почалося, а тоді Га
дара— що той знає про свою хворобу.



— Мабуть, з голови десь падає, не інак
ше, я так собі гадаю,— мовив Нордмарк.

— Можливо,— відповів лікар.— Я напев
не не можу сказати, звідки береться щети
на, поки не відріжу хлопцеві носа й не за
гляну всередину.

Він підвівся й пішов до шафи з медични
ми інструментами.

Але Гадар схопився, затремтів, заплакав 
і заявив, що не треба відрізувати носа.

— Це я сам напхав у ніс щетини. Відрізав 
трохи від старої щітки й напхав.

Лікар так сміявся, що аж скинув окуляри, 
і його погляд зробився зовсім лагідний.

Нордмарк почервонів, як буряк.
— Що ти мелеш, іроде? Чекай, хай ми 

вернемося додому!
Лікар утихомирив батька, притяг Гадара 

до себе й ласкаво запитав:
— А навіщо ти напхав туди щетини?
Хлопець перестав плакати й сказав:
— Бо я хотів вас побачити.
— Ну і як, є на що дивитися?
Гадар набрався сміливості й усміхнувся.
— А є,— щиро відповів він.
Лікар зареготав, назвав його малим ши

беником, дав йому крону і сказав:
— Ти маєш фантазію. Може, й досягнеш 

чогось у житті.
Він допитувавсь і про ногу, але Нордмарк 

відмахнувся: з ногою, мовляв, нема нічого 
страшного, вона завжди була трохи задов
га.

Після того, як вони ввечері повернулися 
додому, Гадар став на Острові героєм. Всі 
крутилися біля нього, і він почував себе пе
реможцем. Але батько ходив невдоволе- 
ний. Лікаревої крони вистачило на дорогу, 
і Нордмарк нічого не витратив, а вражень 
набрався стільки, що довго згадуватиме. 
Але ж хлопець пошив його в дурні. Норд
марк порадився з Гільдою, чи не дати хлоп
цеві прочухана, так, задля страху. Йому ча
сом здається, що він поганий вихователь, 
бо не б'є дітей. Гільда рішуче відрадила 
його: вона почувалася так, ніби вирвала Га
дара з пазурів смерті.

Другого дня прийшов Егрон і показав, що 
також сякається щетиною.

— Ми тебе швидко вилікуємо,— заявив 
Нордмарк і стягнув з нього штанці.

Не допомогло й материне благання — 
менший Гадарів брат, чия шляхетна туга не 
спромоглася знятись на крилах власної 
фантазії, не уникнув кари.

Дорога через болото була закоротка, 
щоб діти мали право користатися шкільною 
підводою, бракувало кількасот метрів. А 
все ж для дитячих ніг вона була довга, для 
їхньої благенької одежини холодна, для 
очей темна, а для душі надто пустельна.

В березні чи квітні дорога вкривалася на 
якийсь тиждень ожеледдю; небо тоді полу
м'яніло, і полум'яніли вгорі вікна школи.

Якийсь час діти могли ходити навпростець 
через замерзле болото. А потім наставала 
прикра відлига, і то цілком раптово. Вони 
вже, бувало, перейдуть третину дороги, як 
крига на стежці починає тріщати, і вертати
ся на шлях уже пізно. Такого дня небо бу
вало ясне, вабило дітей дивитися вгору. 
Вони задирали голови, роздимали ніздрі і 
враз провалювались — крига тріщала під 
ними з глузливим скреготом.

— А хай їй дідько, такій дорозі! — лая
лися Скратарові діти.

— Хай їй чорт, такій школі,— бурчали 
Нордмаркові хлопці.

— Якби-то крилонька мені! — згадувала 
Клодет якусь пісню.

Коли вони добиралися до школи, кісточ
ки в них були пообдряпувані й липкі від 
крові.

Узимку їх з усіх боків облягав сніг — він 
рідко коли жартував з ними, здебільшого 
був сіро-чорний або синій. Він ненавидів 
дітей, і вранці й пополудні пробував зни
щити їх. Він осідав на сукнях у дівчаток 
твердою кригою, залітав під штанці, аж 
шкіра в них на стегнах тріскалась, і вони 
діставали запалення сечового міхура.

А мороз! Він кусав за руки й за ноги, 
мов зграя пацюків.

Поки було близько до Острова, Скратари 
почували себе панами, передражнювали 
дітей з села, зневажали все, що звалося 
господарським. Нордмарки й собі щось 
докидали.

О, ті їхні сині щоки!
Коли виходили з Острова, Клодет ішла 

остання. Вона була валькувата, негарна, й 
ніколи не вміла сказати щось погане про 
мешканців села.

Аякже, знати, що дочка «господаря»!
Десь напівдорозі зв'язок з Островом ні

би послаблювався. Діти збивалися докупи в 
безіменний чорний клубок, що посувався 
вперед. Сніг був такий глибокий, такий хо
лодний і колючий. Він падав згори, знизу, 
з усіх боків. Він хотів усе здолати — і зем
лю, й повітря, хотів їх засипати й задушити.

(Ох, ті малюнки з рожевощокими дітьми, 
що пурхають по рівній, як підлога, місцині, 
де сніг лежить гладенький, мов скошений 
моріжок, на ньому м'яко позначився слід 
від саней, чудовий сніг, хоч ліпи снігову 
бабу...)

Якби-то шкільна підвода!
«Звідки в майбутньому братимуться лісо

руби, якщо діти з пустищ змалку не звика
тимуть до суворої зими!»

Та якби ж був сніговий плуг, сани, лижви, 
добрі черевики і штани, що не пропуска
ють вітру.

Той жахливий сніг виснажував дітей з 
Острова, вони вже не раді були, що диха
ють, живуть.

Найменші плакали, тихо схлипуючи. Стар
ші радили їм не плакати, бо тоді вони зов



сім не зможуть дихати. Тоді буде важче 
йти, а морозяні пацюки ще гірше кусати
муть за руки й за ноги; якби не темно й не 
сніг, то напевне можна було б побачити, як 
вони вгризаються зубами в того, хто пла
че.

Найгірше те, що разом із слізьми дужче 
починає текти з носа, а витертись нема чим, 
крім рукавиць, що швидко обмерзають 
кригою. Старші, що мали досвід, в одно 
радили меншим дітям не плакати.

Чорна купка поволі посувалася вперед, і 
бували хвилини, коли вітер урівноважував 
зусилля дітей, і вони тупцяли на місці. Ві
тер був всевладний пан, а вони проти ньо
го— ніщо. Мурашки, що добиваються до 
своєї королеви — Школи. О, королево з 
осяйними крилами!

Та, наближаючись до школи, вони знов 
ставали людьми, якщо й не окремими осо
бистостями, то принаймні набирали родо
вих ознак.

Тепер Клодет була вже не така погана. 
Дочка Франца, що мав коня, в школі дещо 
важила.

Потім ішла несформована купка Скрата- 
рів; люди з них могли бути або й не бути, 
в їхній родині надто тісно переплелися за
попадливість і циганський дух, щоб село 
зважилося щось пророкувати.

Нордмарки були останні і найменш бажа
ні.

Вони були найгірше вбрані, тому найдуж
че прагнули швидше дістатися до школи.

Але вони були найтупіші з усіх, а тому й 
боялися школи більше за інших.

Коли в курнику вилупляться кволі курча
та, їх за тиждень закльовують. Очі в лю
дей, як вони дивилися на Нордмарків, ро
бились злі, як у тих курей. Вдарити ще і 
ще, у найвразливіше місце, в самісіньку гід
ність, поки жертва не окровавиться й не 
стане нерухомою колодою. Проте Норд
марки звичайно не вмирали, мусили жити 
далі, ходити між людьми і виглядати як 
люди. А здатність терпіти таїлася'не тільки 
в пораненій гідності.

Прийшовши до школи, діти поволі відта
вали, в жилах починала гудіти кров, кусючі 
пацюки тікали, і руки й ноги знову спухали, 
свербіли й боліли. Часом у тілі щось тріща
ло, так, ніби крига, що спливає в далеке 
море.

їм текло з очей, з носа і з суконь. А вуха 
наче хто затуляв і відтуляв: вони або нічого 
не чули, або в них ніби грім гримів.

На першому уроці діти почували себе, 
як тріски серед скреслої криги; вчителька 
хоч би й пороздирала їх на шматки, одна
ково не витягла б із них розважної відпові
ді. Діти були такі приголомшені, що, ли
бонь, не помітили б навіть, хто їх б'є. Клас 
гойдався й крутився в них перед очима.

— Гадаре, витри носа, мене аж нудить, 
як подивлюся на тебе! — кричала вчитель

ка, а Гадар лагідно дивився на неї і не ро
зумів, чого вона хоче.

Мало того, що діти були геть отупілі, во
ни ще й не мали чим витерти носа. Якщо 
навіть котре часом приносило велику ган
чірку, то менше як за годину вона була 
геть мокра, бо щасливому власникові ган
чірки доводилося позичати ЇЇ всім дітям з 
Острова. Діти шморгали носами, витирали 
їх руками чи підшивкою куртки, сховавшись 
під парту.

Учителька майже ніколи не мала нежиті, 
а все ж щодня вимахувала хусточкою.

Учителька була справжня людина. Всі 
справжні люди мали хусточки, а решті лю
дей досить було й пальців. Діти знали: 
шморгати носом негарно, а що вони май
же завжди мали нежить, то це й була озна
ка їхньої несправжності. Скільки в них 
було б вільного часу, щоб думати про ви
сокі речі, в світі сухих носів і білих хусто
чок! Запах випраної білизни нагадував їм 
літні хмаринки, усмішки міських дам.

Може, діти менше б страждали, якби Бе
ра Лідгрен зовсім не розуміла світу не
справжніх. Але часом у неї бували напади 
доброти. Бувало, діти, ще оглухлі й не зов
сім розморожені, чули, як вона казала:

— Сьогодні, мабуть, було дуже тяжко 
йти через болото.

Бувало, що вона не лаяла їх, коли вони 
запізнювалися, або на першому уроці не 
питала нікого з Острова.

А одного незабутнього разу дала Норд- 
марковим хлопцям цілий пакунок бутербро
дів, на одній із тих незчисленних великих 
перерв, коли виявилося, що вони не ма
ють сніданку.

Ця крихта доброти тільки збивала їх з 
пантелику: не можна було просто сказати 
про Беру Лідгрен: «зла відьма», «тягне за 
господарями» абощо.

Бо ж вона раз дала Нордмаркам бутер
бродів, таких неймовірно смачних, що на 
саму згадку про них робилося тепло на 
серці і в шлунку.

Але її кулаки!.. Худі й такі гострі, що не- 
скоро перестає боліти, як вдарить.

Вона була довга, мов рівна тичка, проте 
з одним сучком. Живіт у неї стирчав, як 
наріст. То була худа, хирлява негарна дів
чина, якій легко давалася наука, одна з тих, 
що надають блиску злиденному середови
щу свого дитинства, здобувши освіту й пе
рейшовши до вищого суспільного про
шарку.

І ось пристаєш до берега в селі, такому 
подібному до твого рідного, що перемога 
втрачає всякий сенс. У селі, такому подіб
ному до її власного, що вона до наймен
ших дрібниць знала життя дітей, знала, де 
в будь-кого з них шукати вразливе місце, 
її  перевага була така велика, що їй часом 
аж паморочилося в голові.



А колись вона мала власні погляди, проб
леми. Вона пішла у світ, щоб здійснити ті 
погляди й розв'язати проблеми. Але світ 
був стомлений, він не цікавився її погляда
ми. Проблеми її виявилися розв'язані, дав
но вбгані у відповідні фрази, в підручники 
літератури.

Мужності також вистачило ненадовго, во
на перестала зчиняти галас навколо своїх 
поглядів. ї ї  затягло інше життя, з розкла
дом уроків і категоріями платні. Вона стала 
на бік пересичених: адже більшість явищ у 
житті має і смішний бік.

Уже на другому курсі семінарії вона 
навчилася глузувати з новаків, хлопців і дів
чат з глухих хуторів, що приїздили до се
мінарії в грубій домотканій одежі в пошу
ках Правди.

— Але ж, стривайте, стривайте, який сенс 
має життя? — заникувалися вони і гадали, 
що перші ставлять таке питання.

— Якого значення ви надаєте слову 
«життя»?

Або ще вишуканіше:
— Що ви розумієте під словом «сенс»?
Або ж:
— Уявіть собі, що ви стоїте над мураш

ником і дивитесь, як мурахи щось тягнуть, 
надсаджуються, змагаються. А які вони бу
вають сердиті! Чи не смішне це все для нас, 
людей?

— Авжеж, хто не дражнив колись тієї 
кусючої мурашви!

— А не здається вам, що й люди такі са
мі смішні, як дивитися збоку? Що ми до
даємо собі більше уваги, ніж того заслуго
вуємо?

Шукачі правди з глухих хуторів знічува
лися. їм не ставало відваги запитати: звідки 
нам набратися вищості і здатності дивитися 
згори вниз? Той образ мав у собі щось пе
реконливе. Він зачіпав за живе, хоч не да
вав їм особливої радості. Вони починали 
схилятися до думки, що, врешті, життя — 
така собі комедія, щось неймовірно смішне. 
Таке ж смішне, як і пошуки світогляду, — 
саме це слово вже викликає посмішку. 
Отож у семінарії вони боролися за диплом, 
а з усього іншого посміювалися.

Потім виявлялося, що вчителів забагато, 
що не можна влаштуватися в Стокгольмі 
або десь далі на південь, навпаки, треба 
було повертатися мало не до свого рідного 
села.

До самоти.
До снігу. До злиднів.
Самота. Нема з ким посміятися з комедії 

життя.
Семінарія починала здаватися осяйним 

сном, що минув і ніколи більше не вер
неться.

Але погляди й проблеми молодості мог
ли вернутися, і тепер на них була вже від
повідь: що нема відповіді, що смішні самі 
її пошуки. Що ти мов у клітці.

І самота. Злидні. Бридота.

Отож., ти занепадаєш духом. Забуваєш, 
що було причиною твого неспокою, знаєш 
тільки, що в тебе вічно поганий настрій.

А за все доводиться розплачуватись 
дітям.

Після ранкової молитви Вера Лідгрен сі
дала до столу, позіхала й думала, який 
довгий і важкий день чекає її. Трохи згодом 
починала чистити нігті гарненьким ножиком. 
У неї були тверді опуклі нігті. І вона лю
била їх чистити. І на кілька хвилин так за
хоплювалась, що майже забувала, де вона. 
А що діти дивляться на неї, то байдуже: 
вони всі з простолюду й не знають, що 
слід робити, а що ні.

Але захоплюватися було небезпечно, бо 
тоді її обличчя прибирало дитячого виразу: 
вона віддимала губи, а може, навіть вису
вала язика й витріщала очі, як дитина, коли 
щось малює. Минало хвилин десять, поки 
вона доводила нігті до ладу. На останньому 
мізинці вона знов ставала вчителькою, щось 
тихо мурмотіла, наче допіру прокинулась, 
тоді, не дивлячись на клас, казала:

— Не думайте, ніби я не бачу й не чую, 
що ви робите.

Шепотіння в класі затихало. Вера Лідгрен 
старанно здмухувала зрізані нігті, махала то
ненькою хусточкою, аж учні затамовували 
дух, тоді поправляла стілець і починала 
урок.

їй доводилося сидіти в школі день у день 
п'ять годин поспіль, то був її обов'язок. Але 
протягом того часу могла робити, що хоті
ла: бути поблажливою, якщо перебувала в 
доброму гуморі, бити дітей, як їй так подо
балося. Вона була всевладна: чудове від
чуття, що стишувало тугу.

Однак іронія все-таки була найкращим 
засобом — людина, схилена над мурашни
ком, завжди може розважитися метушнею 
тих малих істот. Хоч би яку вони приби
рали міну, а все ж будуть смішні. Вже на
віть саме те, що вони прибирають якусь 
міну, смішно. А ще як їх трохи подражнити, 
перепинити прутиком дорогу, сплутати їхні 
уявлення, щоб вже нічого не розуміли, тіль
ки лютували, боялися, нишкли. Для людини 
з почуттям гумору навіть важкі умови мо
жуть видатися стерпними. Панна Лідгрен 
часто казала, що давно б уже загинула, якби 
не мала здатності дивитися на життя з гу
мором. Хоч і їй часом уривався терпець. 
Справді. Ох, той професор педагогіки в се
мінарії з його базіканням про підхід до ді
тей! Можна було б пам'ятати його науку, 
якби попасти до порядної школи, з дітьми, 
що виростають у нормальних умовах, по
пасти між справжніх людей! Але ця зграя 
смердючих голодранців, що їй дісталася! 
Хотіла б вона побачити, що б той професор 
робив із своїм підходом тут, у цій пустці з 
брудними дітьми. Вера Лідгрен часто пов
торювала, що хоч би яка вбога була люди-



на, вона може бути охайною. Аби тільки 
хотіла. А як не хоче, то не допоможуть 
мильні остружки, пухнасті купальні прости
рала й пахуче мило.

Часом сморід був просто нестерпний, то
ді Вера Лідгрен не витримувала й казала:

— Будьте такі ласкаві і ввечері всі ску
пайтеся. У вас так пітніють ноги, що можна 
задихнутися.

Класом, мов червона хмара, котився со
ром, кожен раптом відчував, який він бруд
ний. І кожен думав про тісняву вдома на 
кухні. Добре, як було літо, коли можна ми
тися надворі. Але в деяких садибах з во
дою було скрутно, доводилося возити ЇЇ від 
джерела, і нею так не розливалися. Най
перше мали одержати своє корови. Діти з 
таких садиб уявляли собі, як треба буде 
ввечері сперечатися з батьком за зайву діж
ку води на купання.

— А чому саме зараз?
— Вчителька веліла.
— Ото безголів'я! Невже так доконче? 

Надміру митися й тертися також вадить. 
Вода в тіло входить. Можна заслабнути, як 
забагато в ній киснутимеш.

— Вчителька сердитиметься, як ми не 
помиємось.

— Отуди к бісу! Стає все гірше й гірше. 
Як ми ходили до школи, то про купання 
ніколи й мови не було. І без нього якось 
давали собі раду. А тепер стільки від чоло
віка вимагають, що аж голова сохне...

Усе було б, мабуть, інакше, якби Меріт... 
Еге ж, чого вона хотіла від Меріт? Помага
ти їй, любити ЇЇ. Тільки подеколи у хвилину 
розпачу, вона ладна була з'їсти її. Та що 
могла вдіяти бідолашна вчителька? Недо- 
сить відкрити обдаровану дитину, коли та 
дитина тільки сміється з своєї обдарова
ності й живе по-своєму, марнуючи свої 
здібності. Від цієї думки на серці в панни 
Лідгрен ставало тяжко, а на обличчі заля
гали зморшки.

Живіт її з кожним роком ріс, а решта 
тіла худла. Недорозвинені груди поступово 
зовсім присохли. Якби й у Меріт були мен
ші груди, ніхто в окрузі не потерпів би 
від того, а сама Меріт у майбутньому тіль
ки виграла б.

І треба ж було, щоб усе склалося так 
погано, коли в її школі трапився геній!

її, єдину, хто цілком розумів це, єдину, 
хто справді хотів помогти, відштовхнуто, їй 
не виявлено ані крихти прихильності.

Вона відкрила генія, який не просив, щоб 
його відкривали. Вері Лідгрен не щастило. 
Якби вона навіть любила й розуміла тих 
решту, дев'яносто дев'ять дітей, вони од
наково залишаться отарою шмаркатих ту- 
паків. Вони не мали майбутнього, вони на
лежали до села. Вера Лідгрен не любила 
села. І через те її також не любили. 

щшш Бували дні, коли всохлі груди й конверт 
(О з поверненими свідоцтвами нагадували їй

про те, що час минає, нашіптували недоз- 
волену думку: «А що далі? Що далі? Ти 
вже досить надивилася на зміну днів і ро
ків, могла переконатися, що вони нічого но
вого не приносять. Те ніколи не прийде. 
Грубі волосини на підборідді, потріскана 
шкіра навколо нігтів. ! ти лишишся в селі, 
ЛИШИШСЯ, а що далі?»

За такі дні діти дорого платили. Всі най- 
тупіші, найшмаркатіші, всі найкороткозоріші 
й найголодніші.

Вона витягала їх до дошки розв'язувати 
задачі, ставила їм хитрі питання, дивилася, 
як вони паленіють з сорому, підохочувала 
здібніших дітей кпити з них. ! так мучила 
їх по черзі годину за годиною.

Вона могла підняти підлітка за чуба на 
півметра від підлоги, могла сказати дитині:

— Чого ти отут сидиш? Думаєш, я маю 
від тебе якусь радість? Та якби на твоєму 
місці лежав пень, різниці не було б. Хіба 
що пень не дратував би мене. Ти тут ані
трохи не потрібний.

Була Меріт, але їй ніколи не доведеться 
жити там, де б її оцінили. Тільки в Екстреску 
і на Острові. Десь у відлюдній садибі її 
зустріне вбоге кохання. І найгірше, що во
на не бачить, яке це все мізерне. Жодне з 
Скратарових дітей не могло рівнятися з 
Меріт у навчанні.

Тея була для Бери Лідгрен спокусою. Зов
ні вона була схожа на свою старшу сестру, 
і вчителька рада була б повірити, що ця 
дівчинка теж геній. Вона перенесла на неї 
частку своїх почуттів до Меріт, але нада
ремне. Тея була злостива посередність, як 
більшість Скратарових дітей. Хоч було се
ред них і кілька справжніх тупаків: веселих, 
розбишакуватих і дурних. Вера Лідгрен не
навиділа їх і не хотіла навіть знати, що то 
молодші брати й сестри Меріт.

Нордмарки всі без винятку були обмеже
ні, ласкаві й тупі. Вони вже самим своїм 
виглядом викликали образу за людей.

Погані дні Бери Лідгрен для обмежених 
і бідних були судними днями.

— Що в тебе в голові, сама тирса? А там 
ніщо не ворушиться?

Поміж зграйкою середнячків покотився 
гомін.

— Ну, і це все? Малувато. Я хіба не ка
зала, що завдання треба знати як отченаш? 
Казала чи ні? — звернулася вчителька до 
середнячків. Ті одностайно потакували: ав
жеж, казала, всі чули.

— А чи з вас хто вважає, що він знає 
завдання як отченаш? — питала вона.

Середнячки хитали головами: ні, ніхто не 
вважає; підносили руки: «Можна мені?
Можна мені?» — і докірливо дивилися на 
хлопця коло дошки.

Нарешті, оточений приятелями і ворога
ми, той не витримав:

— Мати мене вранці питала, і я все знав.



Вона відіслала його на місце, а весь клас 
невесело реготав.

— Ану, ти скажи, яка там помилка?
Це вже викликано до дошки іншого сер

дегу.
— Пояснювала я це вчора чи ні?
То був Егрон, найменший Нордмарк. Він 

був дуже короткозорий і тільки мружився 
й морщив лоба.

— Будь такий ласкавий, відповідай на за
питання. — Вона взяла хлопця за вухо і по
вернула до себе його синювато-сіре об
личчя.

— Та-а-к, — озвався Егрон, нічого не ро
зуміючи.

— Ти гадаєш, що я вічно терпітиму твої 
лінощі й упертість, га?

Вона ляснула його по щоці. Діти тремті
ли. Дівчатка ховали голови під парти й пла
кали. Всі знали, що Егрон насилу може до
бачити щось за метр і не годен слідкувати 
за тим, що робиться коло дошки.

Вчителька також знала про це.
— Не звертай усе на свій зір! Я ж тобі 

казала, щоб ти носив окуляри. Громада за
платить за них, як і за все платить. Тільки 
не викручуйся!

Вона штовхнула його з помосту, погнала 
лінійкою від дошки.

— Як тут виконати програму, коли і те й 
те треба надолужити? А на шиї сидить ін
спектор, і шкільна влада, і в одно вимага
ють свого. Ніби можна зробити чудо. Одне 
не чує, друге не бачить, ще інше так за- 
никується, що не годне слова сказати. Дя
кую красно. Кожне тільки те й робить, що 
якось викручується. Якби я сиділа тут, як 
пень, то, певна річ, держава й громада і не 
подумали б утримувати мене. А дехто з 
самого початку подбав про себе. — Вчи
телька червоніла й блідла, в куточках уст 
у неї виступила піна. Вона мала великі зуби, 
що трохи виглядали, навіть як вона мов
чала, а коли отак лютувала, вони просто 
стриміли в неї з рота.

Нотація закінчувалася словами:
— Можете собі казати, що хочете, маєте 

цілковиту на те волю, але я не стерплю та
кої брехні і викрутасів. Як любив казати 
Г устав-Адольф?

Як любив казати Густав-Адольф, діти чу
ли так часто, що навіть найтупіші вже зна
ли. Але котромусь із середнячків або й з 
кращих учнів із села доводилось повторю
вати:

— Ледачим свиням земля завжди 
мерзла.

Коли наставала перерва і діти виходили 
надвір, навряд чи їм легшало. Биті трима
лися разом і плакали, а небитим було со
ромно, і вони теж збивалися в гурт. Вони 
не могли дивитися одне одному у вічі. Під
лизи, що продавали свою честь за ласку, 
були ще діти, але вже великі облудники.

Гарної днини можна було кататися на

санках або гуляти в горюдуба, та як було 
вітряно й холодно, діти стояли попід стіна
ми школи й тулилися одне до одного. Пан
на Лідгрен сиділа в кімнаті й читала журнал 
автомобілістів: вона мала голубого «опеля» 
і мріяла поїхати влітку на південь. На пів
день, на південь... Там життя не те, що тут; 
може, в її серці чи в голові зринали слова 
професора педагогіки: «вжитися».

«Вжитися» міг сказати той, кому не до
велося «жити серед них». Та коли опинишся 
тут, без жодних гарантій, твоїм високим на
становам кінець. Коли навіть Меріт не ви
правдала моїх сподівань. Чи ж не намага
лася я всіма силами свого серця й душі 
зрозуміти її? Бо, врешті, небуденність і хист 
у першу чергу мають право на те, щоб їх 
розуміли. І яка мені за це дяка? — Вона за
питально звела свою кістляву руку. — Хто 
підтримує мене і піклується про мене? Там, 
де не шанують освіти, ніщо не має сенсу».

В коридорі зчинилася колотнеча, і діти не 
почули дзвоника. Десятирічна Скратарова 
Віран укусила за руку одинадцятирічного 
Альбертсонового хлопця, в того аж кров 
потекла. Тепер Альбертсони затіяли бійку з 
Скратарами, а всі інші або комусь помага
ли, або пробували втихомирити забіяк.

Коли з'явилася панна Лідгрен і запитала, 
що сталося, всі затихли, крім Віран, що й 
далі лаялась і кричала.

— Віран укусила мене, — переможно 
заявив Альбертсон.

— У вас на Острові, мабуть, інші звички, 
ніж у людей, — мовила вчителька.

А Віран відповіла їй щось нечуване:
Дякую, я б не хотіла бути сільською.

Сльози в неї текли разом із слиною.
— Як усе почалося? — допитувалась учи

телька.
— Остров'янам завжди аби тільки бити

ся, — сказав котрийсь із Альбертсонів.
А Скратарів хлопець додав:

.— Віран стояла на східцях і чекала віни
ка, щоб після мене обмести ноги. А він 
прибіг, гукнув: «Гайда, орендарі, прийшов
господар!» — та й забрав віника.

Лідгрен не могла приховати усмішки. На
віть у цьому закутні дається взнаки суспіль
на нерівність.

— Чи ти, Віран, не зчиняєш галасу біль
ше, ніж того варто? — мовила вчителька й 
пішла з хлопцем до кухні перев'язати рану.

Поки їх не було, війна в коридорі велася 
пошепки.

Почався урок, але Віран і далі бунтувала.
З очей її капали сльози, вона весь час обер
талася й показувала язик своєму супротив
никові. Панна Лідгрен, власне, була не про
ти таких випадків: іноді це цікаво. Однак 
задля порядку сказала Віран:

— Не будь дурна, Віран.
Дівчинка підвелася, топнула ногою і 

крикнула: сч
— Я не дурна, я люта! 09



Вона й далі тупала ногами, клацала пар
тою й злісно зиркала то на свого ворога, то 
на вчительку.

Панна Лідгрен, спаленівши, спустилася від 
свого столика до неї.

— Я тебе навчу, як грубіянити своїй учи
тельці!

І заходилася вчити — по голові, по чому 
попало. А Віран несамовито верещала:

— Я люта, люта, щоб ви запалися всі 
разом!

Решта дітей не вірили своїм очам і ву
хам. Панна Лідгрен довго «вчила» Віран, та 
врешті мусила перестати, бо в дівчинки пі
шла кров з носа. Віран також перестала її 
лаяти. Підставивши жменю під носа, вона 
вийшла надвір. Учителька стояла й мовча
ла, усі сиділи бліді, тільки Альбертсони 
дурнувато всміхалися.

Віран за хвилину повернулася назад, при
тискаючи до носа грудку снігу, хряснула 
дверима й сіла на своє місце.

Мовчки, але з палаючими очима.
Вера Лідгрен витерла піну в кутиках губ. 

Руки в неї тремтіли.
— Тебе слід було б віддати до виправно

го будинку, — буркнула вона.

Вчителька сиділа за післяобідньою кавою 
і дрімала разом з котом. Щось її гнітило, 
вона була невдоволена собою, хоч знала, 
що вчинила добре; треба ж час від часу ви
магати пошани до себе, інакше тут пропа
деш. Вона знала слабкодухих учителів, що 
сліпо виконували настанови професора пе
дагогіки і в тридцять п'ять років уже йшли 
дочасно на пенсію. «Хто не знає, які діти 
жорстокі, тому нічого робити в школі,— 
подумала вона. — Дай їм лиш мізинця, а 
вони відразу схоплять за руку».

Ні, йдеться не про те. Але собою вона 
була невдоволена. Невдоволена, що їй са
мій доводилося це робити. Після таких сцен 
душу їй завжди точило почуття огиди до 
самої себе.

Вона взяла ілюстрований путівник з крає
видами. Пальми, мальовничі жебраки. Гар
ненькі темношкірі дівчатка з пов'язками на 
стегнах. Автомобільна подорож краєм, де 
буяло справжнє життя, де навіть злидні 
мальовничі. Не те, що тутешня дріб'язкова 
дошкульна біда з холодним, як льодовня, 
відходком. Ніхто не голосить, не лежать по 
канавах прокажені, тільки в усіх одноманіт
но тече з носа.

Вера Лідгрен порівнювала пригладжені 
злидні з ілюстрованого путівника з тутеш
нім селом, аж доки стемніло й стрілка го
динника дійшла до п'ятої. Тоді почула, як 
хтось під'їхав на лижвах і спинився перед 
східцями: мабуть, Аронова Гільда або Пет- 
русова Беті, а може, й Вікторова Амалія.

Але то була Стіна, та первісна жінка, що 
її вона якось бачила, коли кінчався шкіль- 

00 ний рік, і майже не запам'ятала.
00 Стіна була невисока, проте незвичайно
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міцна. Панні Лідгрен згадалися статуї жі
нок, що їх вона бачила на ілюстраціях. Сті
на стояла, схрестивши руки над животом, 
а пальцями машинально погладжувала гру
ди. В її огрядному тілі все було так надій
но припасоване одне до одного, що вона, 
мабуть, почувалася дуже добре. Вера бачи
ла, що Стіна дужа й безстрашна, що це 
могутня самиця, а сама вона проти неї — 
зів'яла стара дівка. Вона глянула на її трем
тячі ніздрі, що віщували бурю, на її низьке 
чоло, куди найкраща вчительчина зброя — 
іронія — не мала доступу. Вони мовчки мі
ряли одна одну очима. Стіна засунула руку 
в пазуху й заговорила:

— Я знала, що ти часом б'єш моїх дітей. 
Але досі не зважала на це, вони домашньої 
роботи і з доброго тіста, то витримають 
штурхан чи два, так я собі гадала. Та нині 
ти вже занадто розійшлась. Я так розлю
тилася, що не піду звідси, поки не порахую 
тобі ребра.

Вона знайшла те, що шукала в пазусі: ло
зину. І, витягаючи її, спокійно пояснила:

— Довелося тримати її в теплі, щоб гнуч
ка була. Бо на такім морозі...

І Стіна заходилася шмагати вчительку. Та 
дріботіла по хаті, як наполохана курка, 
врешті стала в кутку спиною до Стіни, й 
затулила обличчя руками. її сповнене гід
ності: «Що ви робите... жінко... чи ви... збо
жеволіли... я повідомлю... поліцію...» — пе
рейшло в дитячий крик: «Ой-ой... Годі!»

Стіна шмагала її спокійно, грунтовно і все 
примовляла:

— Аби ти знала, який Яні був злий, як 
почув, що ти зробила з нашою дівчинкою. 
Він заявив: «Зараз іду до ленсмана». Але 
я сказала, що нам така ганьба ні до чого, 
краще зроблю все сама. Добре, добре, 
затуляй очі, дівонько, хоч я більше б'ю по 
заду, а не по голові. І віднині щоб тримала 
далі руки від моїх малих. Га? Обіцяєш?

Панна Лідгрен простогнала: «Так», і Стіна 
дала їй спокій.

— Ну, тепер ми поквиталися.
Вчителька обернулася. Губи в неї побілі

ли, під очима чорніли кола. Вона була така 
виснажена, що не мала сили крикнути: 
«Геть!» або: «Наволоч!» чи «Мерзота!»

Стіна кинула лозину на підлогу й схрести
ла над животом руки. Вона вийшла цілком 
задоволена, без сліду ненависті чи погорди. 
А панна Лідгрен після такої болісної при
годи поринула в глибокий сон.

Ніхто ніколи не чув, щоб Анні чогось 
бракувало.

— Можна розбагатіти на вівцях і курях,— 
казали остров'яни, заздрісно дивлячись на 
Аннині баранячі окости і шкури та на яйця.

— По такій родичці добре б дістати спа
док.

Анні якось у всьому щастило. Якщо їй 
треба було допомогти, то вона завжди мог
ла відплатити тим самим. Вона нікому нічо-



го не була винна, їй самій були винні. Кож
ної осені приїздив її брат десь із південних 
околиць з двома драбинястими возами лу
гового сіна, крім того, все, чого їй було 
треба, вона могла виміняти у Франца. Вони 
спілкувались і ніколи не сварилися, хоч, мо
же, потай і недолюблювали одне одного.

— Чому в нас нема чого міняти, — ка
зав Нордмарк і докірливо зиркав навколо.

А родина підхоплювала:
— А кілька овець нам би справді не за

вадило. На корову ми ніколи не стягне
мось, то почали б з овець, поки вбралися 
б у пір'я. Вівці дають вовну і м'ясо.

— Уявіть собі, які кожухи має та відьма.
— А які суконні штани Стефан і Франц 

не шкодують викидати.
— А які шкарпетки, тільки глянеш, які во

ни грубі й гарні, то вже стає тепло.
— Та й не дуже вона надсаджується.
— Сидить у хаті коло печі і грається з 

вовною та прядкою.
— І нічим не журиться.
— Але встає вдосвіта.
— Хоч могла б і не вставати.
— Просто з ненажерливості.
— Хто має багато, хоче мати ще більше.
Нордмарки цілими годинами уявляли собі,

як то буває, коли людина розбагатіє, що 
тоді треба казати, як можна поблажливо 
оповідати про свої вівці, про майно, щоб 
той, хто нічого не має, помирав із заздро
щів.

«Глянь, як потепліло, час уже виганяти 
овець на пашу», — можна було б казати 
весною. І трохи посперечатися про се чи 
про те.

«А чи не пора йти заганяти вівці?» — мо
вилося б десь у кінці вересня.

«Боже, аби тільки котра не загрузла в 
болоті!» — хвилювалася Гільда.

«То краще, аніж би її роздер ведмідь», — 
сердився Нордмарк; він ненавидів ведмедів.

Потім вони могли б влаштувати коротку 
нараду, вирішуючи, котру вівцю зарізати. 
Приємно було вдавати, що вони ніяк не мо
жуть дійти згоди, швидше минав час, та й 
чоловіки люблять, як є нагода висловити 
свою думку, похизуватися своєю значу
щістю.

Нордмарки могли так призвичаїтись до 
думки, буцімто Аннині вівці вже їхні, що 
дивувалися, коли якась дрібниця вертала їх 
до дійсності. Тоді вони отямлювались і по
чинали лаяти та проклинати відьму.

Влітку жилося легше. Ні вдень, ні вночі 
не заходило сонце, люди спали, а надворі 
було видно, і остров'яни вірили, що літніми 
ночами вони не старіються. Так, інколи вони 
вірили, що час зовсім спинився, що непо
мітно вони осягли вічність. Коли хтось уліт
ку згадував про сніг, усі сміялися, слово 
здавалося їм таким нереальним, воно на
лежало до тієї пори, коли вони самі були 
інші.

Кожного року осінь приходила як розча
рування, ніякий календар не міг підготувати 
їх до неї. Доба ділилася на ясну половину, 
що дедалі більше сіріла, і на темну. Що
ранку вони почувалися старішими. Авжеж, 
людина живе на землі, авжеж, вона повинна 
вмерти, і те й те було невимовно смутне.
Земні радощі для людини — все, тепер тре
ба було якось згорнутися, будь-що трима
тись, коли ти їх позбавлений. Не встигло 
розвиднитись, а ти вже приречений сидіти 
без діла, до гасової лампи, чиє тьмяне сон
ливе світло ніколи не може заясніти ра
дістю.

Восени люди переживали справжню кри
зу. Думали про час, про смерть і про свою 
людську природу. Чому вони повинні відда
ватися під владу зими? Приставати на тем
ряву, холод, відмовлятися від усіх радощів?
Коли вже люди передумували все це, то 
починали звикати до свого становища. Тоді 
вони згадували інші зими, вважали, що лі
то — це якась чудесна помилка, як витоп
тана навпростець стежечка року, на яку не 
можна було розраховувати. І виявлялося, 
що й зимові вечори можуть давати невелич
ку втіху. Чоловіки гострили пилки, а діти 
сиділи круг них навпочіпки й підставляли 
руки, щоб насипалось ошурків. Зібравши 
трохи, вони підводились, кидали їх на жар 
і раділи, як звідти розприскувались іскри. 
Багато що взимку дає радість, хоч це й 
важко уявити восени.

О, ті осінні дні, коли доводиться одвикати 
від літа!

Самітна клуня, дощ, якась бантина на
шіптує: «Літо обдурило тебе, зробило з те
бе вільного птаха, а тепер хоче, щоб ти враз 
став людиною. Ти цього не витримаєш, це 
безглуздо, ходи до мене, покажи, що ти 
маєш хоч трохи гордості...»

А орендар відповідає: «Я не маю навіть 
шнурка на зашморг».

Бантина наполягає: «Іди в село й позич».
А орендар відповідає: «Ну, то хай завт

ра. Коли нічого до ранку не станеться, я 
прийду».

І саме такого ранку на Острів прибула 
комісія з трьох осіб поглянути, як орендарі 
виконують свої зобов'язання щодо корчу
вання, осушування болота, розорювання 
перелогу, утримання будівель і худоби.

Франца хвалили над усяку міру. Члени 
комісії поплескували його по плечу, каза
ли, що він робить честь батьківщині й до
водить, що ідея орендування витримала пе
ревірку, коли йому треба позики, то це 
можна влаштувати, він справжній піонер, 
приклад для нероб і тих, що вічно невдово- 
лені, вони передбачали, що для такого, як 
Франц, можна зробити виняток і дозволити 
його старим батькам оселитися поряд, до
каз, що вони не дотримуються буквально ^  
приписів. Старенькі ще добре тримаються? ГО



Приємно чути. (Десь мигнув Стефан.) Вони 
їх не будуть турбувати. їхній хаті нічого не 
закинеш, принаймні зовні.

І три корови, молоко йде на продаж, 
добрий прибуток. Тепер їх стоїть тільки дві 
в стайні, бо третю дбайлива мачуха повела 
злучати в Екстреск.

Франц зразковий господар, і з дітьми 
йому пощастило, дівчина — щоб помагала 
коло хати, і двоє хлопців-близнюків, двоє 
робітників, якраз стільки, щоб не журитися 
майбутнім, бачимо, бачимо, всього найкра
щого, приємно слухати вас, спробуємо вла
днати, до побачення, до побачення.

Франц засміявся рипучим, якимсь іржа
вим сміхом — так рідко йому доводилося 
сміятись. То був для нього великий день. 
Він дав кожному хлопцеві по п'ятдесят ере 
й побажав, щоб вони швидше виросли, аби 
можна було з ними розмовляти про робо
ту й про чоловічі справи. Йому так кортіло 
з кимось поділитися своєю радістю, що він 
придумав собі якусь справу в селі, до кот
рогось із господарів. Йому хотілося пого
ворити такого дня з кимось рівним собі. 
Вертаючись додому, він зайшов до крам
ниці й купив Фріді на фартух.

— Оце надумав відучити свою стару ку
пувати щось у міняйл.

Сміх його хитався на іржавих завісах. 
Ефраїм дивувався, чого це Франц такий ве
селий, але Франц нічого не пояснював. 
Йому й на гадку не спало б хвалитися тим, 
що казала комісія. Хай село довідається 
про це іншими шляхами.

Зовсім інше враження справили на комі
сію Скратари. Хата була не пофарбована і 
в поганому стані, належну кількість землі 
оброблено, стояли в стайні й три корови. 
Якщо дотримуватися контракту, то не ви
конано тільки однієї умови: не пофарбова
но в червоне хати. Але загальне враження 
складалося таке, що комісія питала себе, чи 
ці люди гідні посідати шведську державну 
землю. Не те, щоб члени комісії любили 
вдаваний страх чи облудну ввічливість, яку 
вони бачили по деяких садибах, але ті пики 
були вже занадто зухвалі, в них було щось 
не шведське.

Скратари не виявляли скромності, наріка
ли на життя, всім своїм виглядом показува
ли, що їм начхати на ідею орендування і 
що вони нічого не чекають від комісії. Ті 
добродії мали таке почуття, ніби вони стали 
непроханими свідками родинного бунту, що 
аж ніяк їх не стосується.

Коли вони зауважили, що хата не пофар
бована, їм відповіли:

— Пришліть сюди бочку бракованої 
фарби, і хата стане червоною!

— Як сойка!
— Пам'ятаєш, яка була та сойка, що її 

знайшли, коли Стефан гнав самогонку?
Ю  Двоє підлітків пам'ятали сойку і довго 
со розводились, яка вона була п'яна.

з* .

Добродії були ображені в своїй гідності.
Вони запитали, чи Скратари мають змогу 

продавати трохи молока.
— Самі вирахуйте, скільки його лишаєть

ся на продаж, як маєш таку купу дітей.
Шкода, що картопля вимерзає, проте во

ни не повинні опускати рук. Бувало, що 
найгірший грунт нарешті таки давав урожай 
завдяки незламній вірі господаря.

— Атож, як він мав коня! ' ,
— На жаль, у кошторисі для орендаря не 

передбачено тяглової сили. Дуже шкода, 
але ріксдаг не може...

— Аби тільки нам дали позику. Ми б 
швидко виплатили її, якби мали коня і п'ять 
корів. Екстресці можуть позичати гроші, 
скільки хочуть.

— Але ж у них свої садиби! А ваші — 
державні! Самі розумієте, не можна пози
чати грошей під чужу власність.

Яні глухо засміявся, а родина почала 
йому вторувати. Більше їм не було про що 
говорити, вони сміялися, ніби в хаті нікого, 
крім них, не було.

Члени комісії вийшли надвір трохи вибиті 
з рівноваги, той сміх неприємно вразив їх. 
Мабуть, Скратари крадуть дерево у дер
жавному лісі й стріляють лосів. Знайти 
якусь працю тут нелегко, з чого б вони ще 
могли жити? Слід було б поцікавитись. Але 
жоден з членів комісії не наважився запи
тати про це.

У контракті між державою й орендарем 
бракувало важливого параграфа, а саме: 
вказівки щодо кількості дітей.

«...а також має силу і вміння вести неве
лике рільниче господарство...» Зміст цього 
речення такий, що орендар має обробляти 
землю, а не заселяти її, зауважили вони й 
заходились оповідати анекдоти про повитух.

— Та хіба параграфи подіють на таку 
жінку?

Відвідини Скратарів викликали в них змі
шані почуття.

Скратари жили в тісняві, їм не ставало 
харчів, не ставало одягу, сіяли вони надто 
мало. І такий непомірний апетит на все!

Але, як уже сказано, нічого не вдієш. У 
крайньому разі, хай допоможе громада. 
Держава ж не може перетворитися на якесь 
благодійне товариство.

Певна річ, що держава повинна давати 
більше роботи в лісі.

Але саме тепер ліс не на часі.
Погані землі і поганий ліс.
Держава не може вкласти багато грошей 

у догляд поганого лісу, коли їх ледве ви
стачає, щоб давати лад у гарних лісах.

Легко нарікати на державу й лаяти її, 
приватні власники також не кращі, не спро
магаються ані вирубувати ліс, ані осушува
ти мочарі.

А перші поселенці навіть не мали премії 
за корчування.

Отож-бо! Дивно, звідки в людей беруть
ся такі претензії?



Чимраз більше людей думає, що треба 
тільки народитися, аби вже мати право на 
багато речей.

Ось сидить собі такий орендар, ніби не
має ніякої відповідальності, ніякої вищої 
мети, скрути з роботою. А якби він міг 
глянути трохи ширше, не відставати від ви
мог часу, то збагнув би, що проблема ця 
глибша, ніж здається.

Але в родині стільки хлопців, що задля 
них варто побалакати з Комітетом праці.

Дорога до села через болото дуже по
гана.

Може, звернути на неї увагу Комітету 
праці?

В кожному разі шкода, щоб стільки хлоп
ців не мали до чого докласти рук.

Так вони можуть дістати сухоти.
Або зробитися комуністами.
Або виїхати до Америки.

Члени комісії не могли довше розважати 
про Скратарів, бо досягли пустища Сольбо, 
де була Нордмаркова садиба. Хатина стоя
ла сіра, а коло неї валявся всякий непотріб 
ще відтоді, як її збудовано. Чого не можна 
було спалити, те й досі лежало під ногами. 
Вони вже мали справу з Нордмарком, він 
посилав їм листи-скарги (навдивовижу гар
но написані, — але звідки їм було знати, що 
ті скарги писала Меріт), та й лісничі мали 
не раз гірку підставу згадувати цю родину. 
Видно було, що вони допустилися помилки, 
давши оренду людині, що зовсім не здатна 
«вести невелике рільниче господарство».

Комісія вже чула, що в садибі нема ні
якої худоби, і, щоб довго не морочитись, 
вирішила використати це як головний козир. 
Обов'язків щодо обробітку землі зовсім 
не виконано, але з цього приводу ще мож
на сперечатися, — мовляв, грунт непридат
ний до обробітку тощо, ну, а що стосуєть
ся худоби, то тут їм уже виправдатись ні
чим.

Вони нагадали умови контракту.
— Ви не виконали жодної умови, а свої

ми правами всіма скористалися, навіть біль
ше. Ви позбулися права на оренду і винні 
державі відшкодування згідно з законом 
про користування нерухомим майном

Гільда глянула на них і запитала:
— Чого ж ви хочете?
Запитала так просто, що члени комісії 

зніяковіли й трохи зменшили свій запал в 
обороні державних інтересів.

— О, небагато. Наприклад, щоб ви мали 
хоч корову.

Гільда відвернулася до холодної плити й 
згадала про корову, таку худу, що вона не 
могла вижити.

— Ви ж бо не маєте корови? — допи
тувався котрийсь член комісії.

— Що нам казати, — зітхнув Норд- 
марк. — Можете самі піти до стайні.

Члени комісії були сердиті, але пішли;

в тій кухні так тхнуло пліснявою і голодом, 
що вони раді були вийти на свіже повітря.

Комісія в складі трьох чоловік попросту
вала до стайні, а всі п'ятеро хлопців за 
нею — хотіли як слід роздивитися на па
нів, щоб потім цілу зиму перекривляти їх.

У стайні стояла корова.
Комісія трохи здивувалася.
Чи Нордмарки так погано живуть із су

сідами, що ті набрехали на них?
Мало того, що корова була, як того ви

магав контракт, — її, видно, ще й добре 
доглядали. Може, ці люди більше шанують 
худобу, аніж себе самих? Такі теж трап
ляються. Урядовці покивали головами, — 
авжеж, вони знають випадки, коли на глу
хих хуторах корова їла молочну кашу, а 
діти жували заячу капусту й ревень.

Решти невиконаних умов вистачало, щоб 
виселити орендарів, та оскільки комісія 
найбільше наполягала на корові, а Норд
марки цей пункт виконали, їм було дозво
лено на якийсь час лишитися. Звичайно, во
ни повинні краще працювати. Хоч був ту
манний осінній день, урядовці викликали 
Нордмарків на переговори надвір — вони 
не мали відваги ще раз зайти до кухні.

Протокол переговорів між членами ко
місії, що далі іменуються Свідомими своєї 
відповідальності |СВ|, і Нордмарками, що 
далі іменуються Ні на що не здатними 
(ННЗ), записаний потаємним підслухувачем:
СВ: Не маєте ви, хлопці, в хребті ніякого

заживку.
ННЗ: Не лише в хребті, а й у руках та в 

ногах.
СВ: Чи ви гадаєте, що в цьому світі хтось

живе без зусиль?
ННЗ: Польові лілеї.
СВ: Тут немає лілей.
ННЗ: Чому ми не народилися в Лівані? Там 

люди зрозуміли б наші душі, душі 
лілей.

СВ: У Лівані? Як вам не соромно! Краще
б запитали, навіщо ви взагалі народи
лися.

ННЗ: Ми й питаємо це щодня. А ви пи
таєте, навіщо народилися ви?

СВ: Це й так зрозуміло. І хіба ми маємо
час на такі питання?

ННЗ: Ох, то нам треба розмірковувати ще 
й над вашим життям!

СВ: Але чому ви не працюєте?
ННЗ: Бо нам бракує надміру енергії, по

чаткового поштовху, того невеличко
го основного капіталу, що як відсотки 
дає вдоволення з праці. Нашою під
валиною є нестаток, ми голодували 
протягом усього свого життя. Можете 
згодувати нам хоч по мішку жита, од
наково ви не вгамуєте нашого успад
кованого голоду.

СВ: Отже, ви ніколи не наберетеся сили. *0
то й нема ніякого сенсу вам допома- С*>



гати. А тому ваше існування не ви
правдане.

ННЗ: Так, нам доводиться існувати без ви
правдання.

СВ: Як же минають ваші дні?
ННЗ: В роздумах. Про повітря, дорогу, де

рева. 1 про долю гудзиків — щодня 
доводиться вгадувати, в якому вони 
гуморі. І про нудьгу — хтось-бо має 
і її досліджувати, дошукуватись до її 
природи й суті.

СВ: Ви — гальмо, що затримує поступ.
ННЗ: ...щоб він не занадто швидко мчав. 
СВ: Ми хочемо збудувати концертну залу.
ННЗ: Дайте нам гармонію.
СВ: Ми хочемо організувати кафедру діа

лектологічних досліджень.
ННЗ: Дайте краще нам ті речі, які нам по

трібні щодня.
СВ: Нам доводиться витрачати великі гро

ші на боротьбу з сухотами.
ННЗ: Забезпечте нас теплом.
СВ: Ви найзапекліші вороги культури.
ННЗ: А що то таке — культура?
СВ: Копання канав, так само, як і пое

зія, — все, що залишає тривалий слід. 
ННЗ: А звідки культурні люди знатимуть 

про свою велич, коли не матимуть 
нас, з ким би могли себе порівнюва
ти? На кого ж би вони виливали свою 
вроджену погорду, як не на нас? Ко
му б милосердні співчували, якби не 
було нас? Кому б потрібні були ваші 
досягнення?

СВ: Аби ж ви хоч так не плодилися! Не
народжуйте стільки голодних і ні на 
що не здатних.

ННЗ: Життя дає стільки дітей, скільки тре
ба, не питаючи, в кого вони народ
жуються...

Тільки-но комісія, погрожуючи й поперед
жаючи, поїхала, як Острів вибухнув гучним 
реготом.

У Нордмарковій стайні стояла Францова 
корова. ї ї  завела туди Анна дорогою з 
Екстреска додому. Стара зніяковіла, коли 
сусіди засипали її запитаннями.

— Вона так стомилася, що я подумала 
собі: нехай трошки спочине. Нордмаркова 
стайня однаково порожня...

Комісія прибула на Острів несподівано, 
коли Анни не було, а саме оглядала Соль- 
бо, як стара верталася з села.

Звідки Анна знала, що діялося в Норд- 
марків? Невже може таке бути, щоб коро
ва не годна була пройти тих кілька метрів 
до Францової стайні?

Анна була прозорлива, але виявилося, що 
вона ще й добра. За перше її боялися, а 
за друге шанували і в одно хвалили, хоч 
вона бурмотіла своє:

— Корівчина так підбилася, що їй треба 
було спочити. І нема чого шкірити зуби й

^  плескати язиками.
со  Та Острів і далі веселився. Скратарові

діти передражнювали урядовців: «Самі ро
зумієте, не можна позичати грошей під чу
жу власність!» Вони аж корчилися, так ста
ранно вимовляли кожен склад. Найсмішніше 
виходило, як вони гаркавили.

А малі Нордмарки підстрибували і тяг- 
лися до корови.

Фріда з дітьми також раділа разом з 
усіма: коли Франца не було вдома, вона 
почувала себе вільніше з сусідами. Навіть 
сама запропонувала Гільді надоїти собі мо
лока ввечері й завтра вранці за те, що 
корова постояла в її стайні.

А все через те, що комісію пошито в 
дурні і навіть не довелося брехати. Хоч би 
там що остров'яни думали собі одне про 
одного, але всі одностайно погоджувалися, 
що це була чудова витівка.

— А які в них зробилися міни, коли во
ни побачили корову?

І Нордмарки знов і знов починали опо
відати:

— Вони мало не помліли, коли підійшли 
до дверей і почули, що там мукає корова..

— Аж почервоніли як раки.
— Казали, що зроду їм ще не було так 

соромно.
— А ще хотіли нас викинути!
— Так їм і треба!
Остров'яни бігали від хати до хати.
Нарешті ввечері зійшлися в Анни й Сте- 

фана. Всі, крім Франца. Він уперше за 
багато років вернувся додому усміхнений, 
а тут виявилося, що цілий Острів аж стри
бає з радощів. Ніколи він не має спокою.

Остров'яни юрмилися в Анниній кухні, і 
вибухи сміху, мов гарячі хвилі, налітали 
на Франца, що стояв надворі під дощем. 
Ніхто не вийшов, щоб шанобливо зустріти 
його. Ніхто не запитав, що йому сказала 
комісія, які в нього наміри, коли він гадає 
викупити землю й стати господарем, одне 
слово, як себе почуває людина, коли її 
похвалять, що вона ощадлива й працьови
та. Жінка не подякувала йому за тяжку 
багаторічну працю. Вона сидить серед тих 
голодранців і регоче разом з ними.

Він тужливо глянув у напрямку села. В 
школі блимало тьмяне світло. Потім зайшов 
до хати й хвилинку поміркував, чи не з'їсти 
йому чогось. Фріда накрила йому мискою 
кашу в тарілці, щоб не вистигла. Але коли 
він зняв миску, то побачив, що каша вже 
холодна. Франц залюбки з'їв би й таку, 
проте бажання помститися переважило го
лод. Він поклав біля тарілки крам на фар
тух і пішов спати. Після десяти років важ
кої праці доводиться лягати голодному, він 
Фріді це пригадає.

Анна зварила в казанку кави й заходи
лась наливати в усі кухлики, які тільки бу
ли. До кожного дійшла черга, кожен одер
жав кухлик кави з шматком сиру, такого 
сиру, що розтавав у каві, і його треба було



виловлювати ложечкою. Добра була кава 
з сиром.

— Анно, розкажіть нам про чарівних 
корів.

— Якби Францова Красуля була чарів
на, то можна було б ЇЇ затримати в себе, 
треба лише перекинути через неї щось за
лізне. А тоді, якби ти доїла її, Гільдо, то 
треба взяти найбільшу посудину, яку маєш, 
і не спинятися, аж поки вона буде повна. 
І скільки першого разу надоїш, стільки во
на щоразу й даватиме. А молоко в чарів
ної корови дуже густе — густе й смачне.

— А теляться чарівні корови як зви
чайні?

— Атож. Тільки теляти не можна лиша
ти. Треба кинути його на гній, а вночі з'я
виться гном, господар корови, й забере 
теля собі.

— І не можна інакше?
— А якби не віддати гномові теляти? — 

запитав Нордмарк.
— Гноми страх які злющі. Краще з ними 

жити в злагоді, бо можуть так причинити, 
що ти ніколи не заснеш.

— А ви їх бачили?
Анна не відповіла просто, але призна

лася:
— Раз добре їх чула... Як була мала, ду

же давно. Тепер вони майже всі вимерли. 
Чула, як навесні й восени вони манили 
своїх корів. Мали такі дзвоники й дзелень
кали над озером, де ми жили. А якось 
чула, як вони сміялися, вони завжди смі
ються на погану погоду.

— А звичайна людина їх ніколи не може 
побачити?

Анна всміхнулася на те «звичайна люди
на» й сказала:

— А чого ж, кажуть, що як уночі проти 
зелених свят сісти на даху, що тричі пере
будовувався, то вони можуть показатися. 
Часом такий гном приходить до вугляра й 
будить його, коли вугільна яма допалюєть
ся. А про одного хлопця оповідали, що він 
майже щодня здибувався в лісі з русалкою. 
Казали, що була дуже гарна.

Хлопці-підлітки опускали очі, та Анна не 
була романтична.

— А я гадаю, що тому хлопцеві лише 
так здавалося, бачив молоду березу та й 
годі. Був, мабуть, дуже самотнім.

Усі почали говорити про самотність, і 
підлітки, що ходили до лісу поблукати се
ред беріз, несамохіть почервоніли.

— Між іншим, той молодик, що мав ру
салку за наречену, потім став якийсь див
ний, і врешті його забрали до божевіль
ні, — незворушно вела далі Анна, і люби
телі берез біліли, як березова кора: а що, 
як і з ними таке станеться!

.— А де вони живуть?
— Та, бачте, цього добре ніхто не знає. 

Як є гора, то вони її тримаються, а як озе
ро — то живуть у воді. Декотрі живуть під 
землею і на світ божий з'являються тільки

в образі жаби. Отож не вбивайте влітку 
жаб, — мовила Анна й позирнула на слу
хачів блакитними очима.

А їх зійшлося повна хата. Дорослі сиді
ли на стільцях і на ослонах, підлітки стояли 
попід стінами, діти повмощувалися на під
лозі. Тільки жар з вогнища давав трохи 
світла. Часом вітер шугав у димар, і хата 
сповнювалась задушливого диму.

Діти поснули на підлозі, вогонь так при
гас, що остров'яни ледве бачили одне 
одного. Коли врешті вони зібралися йти, то 
завважили, що Анна прихилилася до під
мурка й спить. Або тільки прикидається, 
про неї нічого не можна сказати напевне.

Стіна, голосно розмовляючи, взяла най
менших на руки. Тих, що могли йти самі, 
вона погнала поперед себе, сонних і веред
ливих. Коли вони вийшли на дощ, дитячий 
плач долучився до виття вітру.

Той багатий на події день перетяг остро
в'ян через поріг осені — вони, самі не зна
ючи того, пристали на умови зими.

А міцна бантина в клуні нічого вже їм 
не нашіптувала.

Клодет. Клаудета. Кладка.
Вона була в незлагоді сама з собою.
Вона так палко любила красу, що почу

вала й себе красивою, а дзеркало й люди 
говорили протилежне. Опецькувата, не
зграбна, вальок вальком.

Очі в неї були гарні й розумні, проте 
надто малі, щоб люди завдавали собі кло
поту дивитись на них. Хто бачив її губи, 
що виказували її спорідненість із Стефа- 
ном, той вже не зазирав у вічі.

Чоло вона мала високе, біле, чисте. Коси 
ясно-жовті, як шовк у казках або на рекла
мі. Але шовк поряд з ликом виглядає 
смішно.

Так само невиправдана була краса її рук, 
таких гнучких, що вона могла, тримаючи 
рівно пальці, згинати самі їхні кінчики. Це 
могла робити тільки вона — єдина в цілій 
школі. Приблизно раз на рік завдяки цьому 
вона ставала героїнею на одну перерву — 
частіше це не викликало зацікавлення. А 
більше в Клодет не було нічого принад
ного.

Не те, щоб її цуралися, ні: її просто за
бували.

Вера Лідгрен не помічала її. Своєю ста
ранністю й добрим знанням уроків вона 
просто платила за те, що надокучала вчи
тельці відданою усмішкою.

Ні, вчителька не ставилася до Клодет 
упереджено — ЇЇ ніколи не лаяно, ніколи 
вона не діставала штурханів, але її надовго 
забували. ї ї  питали тільки з чистої неуваж
ності, і ніхто не слухав її відповідей. І це 
найгірше. Бо Клодет завжди все знала. Во
на любила вчительку, любила школу й уро- 00 
ки, любила читання, слова, складені з чу- С0



дових літер. Вона гаптувала слухняним 
пером, побожно водила ним, виписуючи 
слова, і кожне було для неї дивом, Вона 
мала поступливу вдачу і рідко здобувалася 
на критичну думку щодо Вери Лідгрен. 
Але часом вона мимоволі ловила себе на 
думці, що вчителька марно гає час, питаю
чи дурних, витягаючи з них те, чого вони 
не знали, коли її саму аж розпирало від 
знань.

Зовнішнє в ній не відповідало внутріш
ньому змістові, вона була в незгоді сама 
з собою. Фріда, безумовно, почувалася за
бутою, та випадали хвилини, коли вони 
сиділи разом з Гільдою й розуміли одна 
одну, розуміли, що вони близькі душі, хоч 
і не вміли цього висловити.

Невеличка, завжди спітніла Гільда, що 
завжди схиляє голову на лівий бік, і суха, 
мов тріска, Фріда, що перехиляє голову 
на правий бік, — авжеж, часом вони сходи
лися в неділю по обіді й розповідали одна 
одній всякі дрібниці. Вони не гудили інших 
і не ділилися своїми думками — було б 
смішно, якби вони, такі нікчемні, наважи
лися мати власну думку про щось, як сіль
ські господині. Вони знали своє місце. Але 
їм подобалося посидіти й поговорити з 
кимось, як рівня з рівнею.

Франц став не такий самотній, відколи 
підросли сини. Він так дбав про них, як хіба 
ще про коня. Учив їх працювати, цінувати 
гроші й зневажати жінок. Сини виявилися 
слухняними й кмітливими.

Із Скратаровими дівчатками Клодет ніког 
ли не мирилася. Не могла стерпіти, що ті 
прозивали її Кладкою. Вони були такі ве
селі й суворі до себе самих і до інших. 
Вони були остров'яни. А Клодет, хоч їй і ви
пало народитись на Острові, в серці почу
вала себе жителькою села.

І ніхто цього не розумів. Вона не мири
лася сама з собою.

Анна, наприклад, вдовольнялася сама 
собою, вона мала все, що хотіла, і, здава
лося, не потребувала нікого. Вона була са
мотня, але жила у згоді з собою. А Кло
дет запобігала бабусиної приязні. Вдень у 
школі вона соромилася старої, червоніла, 
як діти шепотілися про відьму з Острова 
або як Нордмаркові хлопці прозивали її са
му бабцею-тупцею. А як знову бачила 
бабусю, то соромилася своєї зради, якось 
уся знічувалася. Анна з свого боку не на
в'язувалась їй. Отже, між ними вже не було 
такої близькості, як раніше, коли дівчинка 
ще не ходила до школи.

Проте Клодет і далі після уроків ходила 
до Анни, сідала біля вогню й відігрівалася 
з усіх боків, забувала про важку дорогу. 
Вона пила солону каву старої, підбадьорю
валася й починала читати.

Клала книжку на підібгані коліна — олта- 
рик її науки. Вона вчила урок напам'ять і 

^  зітхала, що так швидко запам'ятовує, їй 
со кортіло вивчити й наступний урок, але вона

знала що тоді обкраде себе на завтра. 
Тому вона починала з пам'яті занотовувати 
вивчене — м'яким округлим почерком пи
сала про запеклі бої. Потім ще й малю
вала.

Бабуся давала їй по п'ять ере на брако
ваний папір. Дівчинка купувала його цілий 
сувій, зшивала сірою ниткою в зошити і 
сторінку по сторінці заповнювала малюн
ками та віршами на темі* уроків.

Клодет робила їх для Грети. Грета ді
стане подарунок, буде ним милуватися, бе
регти його і врешті переконається, що 
Клодет найближча їй у цілому світі.

Вона мучилася над тими малюнками, аж 
їй терпли коліна, а очі раптом пронизував 
гострий біль. Зір у неї був слабкий, а по
лум'я в коминку блимало й миготіло. З 
болю починали текти сльози, і тоді вона 
справді плакала з жалю, що не можна далі 
малювати. Клодет зажмурювалась і жаліла 
сама себе.

Коли згасав день, згасала і радість, Сте- 
фан викликав у Клодет відразу, і вона йшла 
до своєї хати. Але там на неї чекала ма
терина втома, материне длубання, ЇЇ несмі
ливий погляд, що просив Клодет допомог
ти мити посуд, підмести або щось випрати.

Клодет неохоче бралася до роботи. Га
сова лампа чаділа, і через те в хаті роби
лося незатишно.

Очі в неї сльозилися, вона сперечалась 
з братами, кому йти по дрова, відвертала
ся від материного співчутливого: «Кинь, 
не сліпай, коли в тебе ті очі так болять!»

Клодет жалкувала, що прийшла сюди; 
самота ставала нестерпна. В Анни був хоч 
вогонь, а сама бабуся щось важила, мати 
ж була така нікчемна!

Дівчинка знов ішла до бабусі, здибувала 
Стефана й верталася. Бували вечори, коли 
вона метлялася від хати до хати, наче маят
ник, не здатна ніде спинитися. Очі їй сльо
зилися, ніс спухав від нежиті: вона завжди 
ходила з нежиттю і мусила дихати ротом.

Клодет тужно чекала ранку, коли знову 
опиниться в Екстреску, у своєму справж
ньому світі. Не раз вона спинялася перед 
заметом у чорній, як вугілля, темряві, й го
лосно гукала:

— Нещасний Острове!

Одного надвечір'я Анна, що рідко відри
вала її від уроків, сказала:

— Будь ласка, віднеси оце Нордмаркам, 
доню.

І ткнула в руки Клодет два пакуночки: 
один із тютюном, а другий з кавою. Кло
дет не любила, як їй хто перебивав, та 
Анна давала доручення тихо, щоб не почув 
Стефан, тому вона й не відмагалася.

Дорогою Клодет згадала, що сьогодні 
Егронові й Гадарові у школі перепало. їх 
тепер частіше бито, а Скратаровим дітям 
зовсім не діставалось, аж дивно, хоч вони 
були зухвалі і язикаті,



На мить їй стало шкода Нордмаркових 
хлопців. Та глибше вона не могла задума
тись над їхнім життям: у неї з'явилась така 
сама нехіть, як тоді, коли мати вдома про
сила її допомогти щось зробити.

У Нордмарків гасова лампа блимала ще 
тьмяніше, ніж удома. Клодет не одразу 
розгледіла, хто був у хаті. Нордмарк про- 
стягся на канапі, один хлопець лежав на 
підлозі, а два сиділи біля лампи й грали 
в гудзики. На другій канапі сиділа Гільда, 
а обабіч неї лежали Егрон і Гадар, поклав
ши їй голови на коліна.

Гра в гудзики не така галаслива, як гра 
у віст абощо; чутно було тільки тихе кла
цання і монотонне рахування. Тут не відчу
валося жодного з міцних Анниних запа
хів — не пахло ані вогнем, ані вовною, ані 
їжею, проте не скажеш, що тут не пахло 
нічим. У Нордмарковій кухні тхнуло злид
нями.

Клодет підійшла до Гільди, що над голо
вами в хлопців гортала підручник історії.

— Бабуся вітала вас і казала...
Клодет не докінчила: вона не пам'ятала, 

чи бабуся додавала якісь слова до пода
рунка.

Гільда на мить підвела голову і глянула 
на Клодет.

Дівчинка знову згадала, що нинішній 
день для цих хлопців був сповнений при
нижень, згадала, що вона також сміялася 
з них на вчительчину спонуку, збагнула, 
що в Гільди не було ані кави, ані тютюну, 
щоб потішити хлопців, як вони вернулися 
додому, згадала, як неохоче вона залиши
ла СВОЄ місце коло вогню, щоб піти сюди, 
побачила, як Гільда мучилася над книж
кою, намагаючись хоч щось втовкмачити 
хлопцям і вберегти їх від гіркоти завтраш
нього дня, і вперше в житті відчула, що їй, 
Клодет, можна позаздрити. Гільда вп'ялася 
в неї очима. Клодет хотіла гукнути: «Про
бачте!», хотіла бодай прошепотіти, але не 
змогла. Вона стояла з пакуночкоМ у кож
ній руці і раптом почала проказувати урок. 
Не так, як отченаш, але спокійно, чітко, 
речення за реченням.

Гільда знов похилила голову, губи в неї 
ворушилися, вона вимовляла за нею кожне 
слово, ніби йшлося про визнання віри.

Хлопці тулилися обличчями до матери
них колін, а Гільда прикривала їхні худенькі 
плечі.

Клодет проказала урок і затремтіла. 
Гільдин погляд не відпускав її, він ніби ще 
наближався, як буває вві сні. їй згадався 
один сон.

Якось вона терла картоплю на пальт і 
весь час боялася, що здере собі руку. А 
вночі їй приснилося, що Фріда сказала: 
«Дивись, у нас нема ні картоплі, ні крові. 
З чого ми зробимо пальт?» А Франц від
повів: «Можна вточити крові з руки Кло
дет».

Гільда дивилася на неї так, як Франц то
ді вві сні.

Клодет простягла пакуночки, раптом 
упустила їх на книжку й позадкувала до 
дверей.

Ніхто не озвався до неї.
Біля дверей вона обернулася й побігла 

геть. Тікаючи, вона весь час оглядалася, хоч 
за нею ніхто не гнався.

Якби йшлося про щось дрібне, якби в ко
гось із них болів зуб абощо, вона б не роз
губилася так. Але ті страшні злидні переля
кали її на смерть.

Вернувшись до бабусі, Клодет запитала:
— Чи слід жаліти таких, як Нордмарки?
Бабуся довго сиділа мовчки, ніби й не

чула її слів.
Потім почала никати по хаті — штовхнула 

ногою кошика, перегорнула жар у вогни
щі,— й забурмотіла:

— Жаліти, кажеш? Жаліти? Мене це не 
стосується... Можеш запитати Карін... Нехай 
би працювали, як інші... як я, що маю он 
доглядати цілу отару овець... Мені є про 
що думати...

Вона взяла ліхтар, підняла скло й засвіти
ла його. Рука її тремтіла, голос теж.

Клодет злякалася, побачивши бабусю 
такою — невпевненою і звичайною, як усі.

Після тієї відповіді вона й далі не знала, 
чи треба жаліти таких* як Нордмарки.

Завтра вона запитає Грету. Візьме її під 
руку і скаже: «Проведи мене трішки, я маю 
тебе запитати про щось важливе». І так 
гляне на Грету, що та не посміє втекти.

Грета може поговорити з побожною тіт
кою Карін, хоч, з іншого боку, жодна з них 
напевне не була в Нордмарків, то їм мож
на й не знати, чи треба жаліти таких людей.

Бабуся Анна повинна була б знати це і не 
знала, ось у чім біда.

Вона була така мудра, що побачила крізь 
стіни й темряву, чоіго потребують у тій ха
ті, і досить щедра, щоб саме того їм дати, 
але не могла відповісти на питання, чи тре
ба жаліти таких людей. Щедрість і співчут
тя— не одне й те саме, думала собі Кло
дет.

Стара вовтузилась біля ліхтаря, викручу
вала гніт, знову його вкручувала, ніби не 
знала, яке світло краще. Нарешті зупини
лася на тьмяному, ледь помітному, що 
згасне, поки бабуся дійде до стайні, поду
мала дівчина.

— Він найперше мав би про них подба
ти... про них...

Клодет стояла посеред хати в задумі, але 
отямилась, почувши Стефанове варнякан
ня:

— Мав я першу жінку... ото була госпо
диня! Все в її руках множилося. Насампе
ред вівці. А ця, що маю тепер, гірша...

Клодет знову втекла і довго ще чула за 
собою його млявий сміх.

Вона благально глянула вгору, шукаюча О  
смугу північного сяйва або хоч бодай яку ^



зірку— опору для своєї туги. Проте на небі 
не було навіть хмар.

У темряві тремтіли електричні дроти, 
стовпи гули. По тих струнах шалено поспі
шало світло, але повз Острів, тільки чути 
було неясний гук— ніби голос погрози чи 
зневаги. В Екстреску воно спалахувало в ха
тах яскравим сяйвом.

Дітвора на Острові і всі Нордмарки вдень 
марнували час, виглядаючи переїжджих. 
Узимку машини траплялися рідко, зате й 
викликали більший захват. От якби котрась 
спинилася! Від такої думки аж дух забива
ло.

Влітку машини з'являлися частіше, вони 
переїздили з одного світу в інший. Діти з 
Острова прикипали до них зачарованим 
поглядом: «Скажіть-бо, як там, звідки ви 
їдете? І куди ви поспішаєте? Як там пахне 
трава, яке повітря, чи сонце блакитне, а ночі 
червоні? Скажіть нам щось про світ! Ми 
так знудилися тут, на Острові».

Але ті, що сиділи в машині, були незво
рушні й дивилися поперед себе. А як ски
дали оком на садиби остров'ян, то тільки 
мимохіть, тутешні мешканці здавалися їм 
такими ж нецікавими, як і навколишні кош
латі, миршаві ліси.

Остров'яни й самі відчували себе не вар
тими уваги: адже вони не справжні люди; 
тільки зухвалий дух цікавості все ще під'юд
жував їх і розворушував надію.

Одного літнього надвечір'я на Острові 
спинилася машина з свіжою салакою. Всі 
мешканці вмить збіглися до неї. Невже в 
них буде салака?

Вони давно вже не бачили путньої ри
би— самі тільки нікчемні північні оселедці.

Звісно, всі хотіли поласувати рибою. В 
Нордмарків, як завжди, було сутужно з 
грішми, знайшлося тільки двадцять п'ять 
ере, а кілограм коштував тридцять п'ять. 
Стіна й Анна докинули по п'ятакові, і торго
вець щедро зважив. Він мав таку силу ри
би, що остров'ян аж сміх брав 'від того 
незбагненного достатку.

Але найкраще було те, що торговець го
ворив: він приніс на сонний Острів слово. 
Він докладно оповідав, вимахуючи руками, 
як ще рано-вранці виплив на море (те, що 
його географічна назва звучить зовсім су
хо: Ботнічна Затока), а коли, вже на сухо
долі вирушив у дорогу, то мав повну ван
тажну машину риби, складеної в три шари. 
Тепер лишився тільки спідній шар, і його 
треба до вечора продати. Він ніколи не 
продає вчорашньої риби.

Остров'яни слухали з добродушною за
здрістю. Подумати тільки: бути людиною 
з моря, до того ж мати машину, їздити со
бі з одного місця до іншого, та ще й про
давати такі ласощі, як салака. Ото легкий 

т т  заробіток! Ще нікому вони так не заздри- 
^  ли — хіба тільки членам урядової комісії*

Але й порівняно з ними перевага була на 
його боці, бо цей чоловік з моря — власник 
машини — торговець рибою не удавав з се
бе великого пана й розкривав перед ними 
своє життя.

Торговець рибою поводився якнайпро
стіше, щораз оповідав щось нове.

— Тільки лопатою згортай...
І казав це так, ніби йшлося про жолобок 

на гноївку, а мовилося ж про цю рибу, 
що й досі вигравала срібною лускою на 
сонці. А як вона мала блищати вранці, ко
ли ще тріпотіла мокра від морської води!

Гадар, що тримався за Гільдину спідни
цю, просив її спитати чоловіка про море, 
про світ, і чи йому, Гадарові, також можна 
щось спитати.

Чужинець засміявся й заявив, що нехай 
питає, він весь обернеться в слух.

Відтоді на Острові й почали казати: «Я 
весь обертаюся в слух».

Всі засміялися й подивились на Гадара; 
той уже пожалкував, що захотів питати. Але 
Гільда підохочувала його, і врешті він ска
зав:

— А як ви спіймаєте стільки риби, мере
жа вам не рветься?

Чужинець засміявся, і всі теж засміялися 
разом з ним, іще приязніше. Який він при
ємний і дотепний, хоч би та Клодет якнай
довше не поверталася, хай він ще постоїть 
з ними. Дівчині довелося бігти на мочар: 
попросити в Франца грошей на рибу, бо 
він завжди носив гаманця з собою.

А Гільда шепнула Фріді цілком поважно:
— А все-таки хлопцеві щось засіло 

в голові з біблії, хоч учителька вважає, що 
він нічого не тямить.

У кабіні сиділа торговцева дочка: якщо 
зважити на її зріст, то вона мала десь ро
ків чотирнадцять, а як на капелюшок і на 
вираз обличчя, то всі вісімнадцять або й 
більше. Вона була цілком досвідчена в жит
тєвих справах.

Хлопці з Острова не зводили з неї очей, 
чекаючи бодай погляду, але вона нікого не 
вшанувала своєю увагою.

Вона читала журнал і жувала гумку, щоб 
якось згаяти час у цьому глухому закуті.

Раптом дівчина кинула журнал, відчинила 
дверцята й визирнула з машини:

— Ви, мабуть, хочете залишитись тут на
завжди, тату? — запитала вона.

— Послухайте її, — мовив загоджений 
торговець. — Вона лише тоді вдоволена, як 
колеса крутяться. Але таки правда, треба 
їхати, бо не продам усе до ночі.

Фріда стояла з порожньою мискою.
— Але ж дівчина ось-ось надбіжить...— 

вона дивилася на стежку через болото, про
те там нікого не було видно.

Чоловік позирнув на годинника й знову 
почав розмову. Дочка хряснула дверцята
ми так, що остров'янам аж дух перехопи
ло: якби колись отак сісти в машину й



хряснути дверцятами перед носом у ко
гось! І не в одного, а в багатьох! О! Отак 
хряснути!.. Дівчина спустила шибку й вису
нула худу руку, щоб на неї дивилися. Але 
очі її були незворушні. Вона переглянула 
один журнал і заглибилася в інший.

— ...Але як хто сам набідувався змалку 
як я, то хоче, щоб його дитині було краще.

Остров'яни, що слухали його, відчули, що 
ті слова стосуються їх: мовляв, що ви ро
бите для своїх дітей, чи дбаєте про те, щоб 
їм було краще?

— Атож, я, щоб ви знали, намучився, як 
той пес. Почав з порожніми руками і ви
дряпався, так би мовити, з самого дна.— 
Він докірливо поглянув навколо, наче не хо
тів вибачити злигоднів свого дитинства.

Він стояв коло машини, похилившись і 
спираючись руками на борт. Остров'яни 
зненацька відчули жаль до нього. Такий ве
ликий чоловік, а колись був убогий і зне
важений, як і вони! Яке несправедливе ча
сом буває життя, обурювалися за нього 
остров'яни. Здається, надто пізно втішати 
його, і подарувати йому також не мають 
чого, але сподіваються, що він бачить їхнє 
співчуття.

Пихата дочка знову відчинила дверцята.
І сказала вже цілком по-простацькому:

— Ви що, тату, здуріли? Чи довго ще бу
дете тут стовбичити?

Він засміявся.
— Донька правду каже, треба їхати.
Фріда ворухнула рукою, сонце заграло

на бляшаній мисці. Торговець забув, чого 
він чекає. Він узяв миску й зачерпнув нею 
риби. Важко сказати, чому він це зробив, 
та коли він простяг Фріді миску, виявило
ся, що їй досталося більше риби, ніж будь- 
кому з тих, що заплатили. Фріда страшен
но засоромилась і забігала по дорозі.

— Клаудета ось-ось надійде...
Але торговець наче забув про гроші. 

Він раптом дуже заквапився і поїхав з Ост
рова, супроводжуваний тихою радістю йо
го мешканців.

Клодет бігла, і до горла їй підступали 
сльози: якби не треба було поспішати, во
на б поплакала. Тй довелося піти з дому, 
коли до них приїхав чоловік з широкого 
світу. Нарешті вона побачила Франца, тіль
ки його тулуб, бо він стояв у наполовину 
викопаній канаві і змагався з болотом. Дів
чинка почала ще здалеку гукати, щоб він 
вилазив. Проте голос її був не гучний, 
а батько дослухався тільки до хлюпання во
ди, коли відрубував брилу торфу, підва
жував ЇЇ і викидав нагору.

Працював він запекло. Болото було його 
ворогом, він день у день боровся з ним 
лопатою. Треба було відкрити болотяні жи
ли, щоб витекла вся отруєна вода. І луг 
мав стати таким твердим, щоб по ньому 
мїг піти кінь з косаркою.

Лють додавала йому снаги, прокльони 
були як цілющі ліки на серце.

Клодет злякалася, побачивши батька та
ким, він так відрізнявся від того стомлено
го чоловіка, що сидів вечорами біля кухон
ного столу! Вона спинилася поблизу й диви
лась на нього. Франц надрізав лопатою 
брилу з лівого боку, ззаду і з правого бо
ку. Тоді підважував її. Торф цупко тримав
ся багна, доводилося підсікати й торсати 
брилу, поки вона відривалася і можна бу
ло викинути її нагору. Франц сопів, трохи 
віддихувався, поки надрізав брилу, тоді 
знову стогнав з натуги, як викидав її.

Канава була мулиста, на дні хлюпала во
да. Франц працював у гумових чоботях.

«Оце й називається надсаджуватися. Хто 
так працює, то вже не має сили бути лас
кавим,— думала Клодет. — А батько майже 
завжди так надсаджується. Тепер світить 
сонце, але він не пітніє, тепло осіло в ньо
му всередині, гарячий тягар, що тисне на 
серце».

Отак думаючи про батька, вона простоя
ла довше, ніж намірялася, а потім уже сто
яла з сорому, що так довго не давала про 
себе знати, бо здогадувалась, що негарно 
потай підглядати за кимось.

Нарешті Франц помітив її, вгамував 
злість, обличчя його прибрало «кухонного» 
виразу. Але не перестав копати.

— Щось дома сталося? — байдуже запи
тав він.

— Приїхав чоловік, що продає салаку. 
По тридцять п'ять ере за кіло, і мама по
слала мене запитати, чи ви дасте грошей, 
щоб і ми купили.

— А її так дуже треба? — сказав Франц 
і відірвав брилу торфу, що вперто трима
лася болота. Він на хвильку сперся на дер
жак лопати й оглянув ділянку, що невдов
зі мала бути вже висушена. — Чи хоч схо
же, що ту рибу можна їсти? Не зіпсована 
вона?

— Та ні, такої свіжої салаки я ще зроду 
не бачила.

Видно було, що він дасть грошей, проте 
зволікання було обов'язковою умовою дій
ства. Але ж Клодет так поспішала! їй знов 
підступили сльози до горла, а батько і да
лі зволікав.

— А хтось уже купив?
— Аякже, всі, крім нас. Нордмарки 

й усі інші.
-т- А скільки мама хоче купити, не каза

ла?
— Не знаю, скільки бажаєте... Але мені 

здається, що треба швидко...
— Він з машиною?
— Еге ж. Швидше давайте!
— Ну, як з машиною, то може й поїха

ти, поки я встигну витягти гроші. — Він сяг
нув до кишені, дістав коробочку з тютю
ном, узяв пучку й витер пальці об штани. 
Тоді закрив коробочку й знову сховав до 
кишені.



Клодет аж тремтіла з нетерплячки. Який 
тато забарний, не розуміє, що діється на 
Острові. Франц засунув руку до другої ки
шені, не знайшов нічого, тоді до задньої — 
теж порожня. Він трохи почервонів.

— Глянь он там за кущами, — мовив він 
і показав, де саме.

Дівчинка побігла туди, пошукала в на
грудній кишені, але нічого не знайшла. Во
ни перезирнулися. Франц швидко підійшов 
до неї, оглянув те місце, де лежав піджак, 
тоді канаву. Гаманець зник.

Клодет затремтіла з ляку.
— Чи це не сам дідь... — засичав Франц 

і зблід. — Тут мордуєшся, як найостанніша 
худобина. І все на те, щоб злодії, жінки і 
всяка наволоч забирала в тебе.

Він порозкидав ногою рівненько складе
ні брили торфу й вернувся до лопати. 
І знов накинувся на болото, що застогнало 
й заскиглило з ляку.

Клодет стояла тихо, вона вся обернулась 
на слух і чекання. «Викажіть свою лють, 
тату, викажіть словом, багатьма словами, 
це помагає. Нарікайте, плачте, гнівайтесь, 
озвіться до мене. Я не знаю, чим вас мож
на потішити, але поділіться зі мною своїм 
горем».

Клодет думала це так гарячково, що май
же повірила, ніби промовляла до батька.

Однак він мовчав. Він мав рахунки з бо
лотом, дочка важила для нього менше за 
брилу торфу.

І Клодет побігла додому, вмиваючись 
слізьми.

Сердешний тато! Весь легковажний Ост
рів стояв собі й балакав з якимось леда
рем, а тато, найсамотніший за всіх людей, 
мусив так тяжко працювати.

Може, саме тепер хтось помирає? Може, 
для когось настала найгірша, найжахливі- 
ша хвилина??! А в цей же час інші, багаті 
й щасливі, танцюють у довгих шовкових сук
нях! Будні остров’ян були не дуже веселі, 
це Клодет визнавала. Але час від часу 
щось відбувалося, а коли вже якась подія, 
бодай незначна, станеться, вони пережива
ють її усім своїм єством. Усі, навіть Норд- 
марк: він намагався найдовше лишитися
понурим, але ж відомо, що то тільки зов
ні. Так, усі — крім Франца.

Тато не має радості.
Клодет обважніла й відчула втому після 

цього раптового відкриття. Вона уявляла 
собі ту безрадісність як своєрідний брак 
вологи в тілі.
.. Бо йому бракувало мастила — радості.

На хвилину вона перестала плакати й по
чала думати про себе саму: чи вона вміє 
радіти? І хоч їй було сумно, всі члени її 
тіла відповіли, що вміє.

Клодет знову заплакала, їй було шкода 
батька. Гаманець — дурниця, він знайдеть
ся, а от радість, якої батькові бракувало 
і якої він ніколи не мав!

Від ц і є ї  думки вона аж заходилася пла
чем.

їй не треба було ні в кого питати поради, 
чи треба жаліти свого батька.

Коли дівчинка вернулася, всі вже розі- 
йшлися.

Фріда, злякана й захоплена, сиділа на по
розі й чистила салаку. Кіт на подвір'ї ласу
вав риб’ячими тельбухами. Хлопці стояли 
й дивилися то на кота, то на,матір. І водно
час знову згадували приїзд чужинця й ду
мали про ранкове море.

Коли надійшла Клодет— бліда, з порож
німи руками — Фріда тільки злякалася. Чи
стити таку рибу, ані подаровану, ані купле
ну, — однаково, що переховувати крадене. 
Вона не знала, що їй питати, й мовчки, очі
кувально дивилася на Клодет.

«Ну, що він казав, чого ти плакала, озви
ся хоч словом! Колись я народила тебе 
у великих муках. Я б радо ще раз народи
ла тебе, щоб довести свою любов. Але на 
мене ніхто не зважає...»

Клодет відчувала ті материні благання, 
але не давала їм захопити себе. Вона мала 
про що думати, в ній не лишалося вже 
місця на інші турботи.

Вона відкликала хлопців убік і сказала, 
що тато загубив гаманця і їм треба його 
знайти.

— Бо як не знайдемо, то він, мабуть, ні
коли вже не буде веселий, — додала вона.

«Якби ви знали те, що я знаю: що в ньо
го нема ніякої радості, йому нема чим ті
шитись, байдуже, чи знайдеться гаманець, 
чи ні», — подумала Клодет і знову запла
кала.

Вони домовилися, де хто шукатиме: Кло
дет узяла на себе хату, Туре — подвір'я, 
а Свен — стайню й клуню. Потім вони ма
ли пройти з кінця в кінець дорогу — всі 
втрьох, щоб не пропустити жодної стеб
лини.

Хлопці кинулись на пошуки, мов гончаки.
— Ви щось шукаєте? — запитала Фріда, 

коли Клодет ішла повз неї до хати.
Дівчина не змогла відповісти їй, не ста

ло голосу. Зайшовши до кімнати, вона ще 
довгу хвилю стояла непорушна.

Вона згадала Грету: «Коли станеться щось 
справді страшне, треба помолитися богу. 
Він допоможе. Я молюся щовечора».

І знову ж: якби вона була Гретою! Цього 
разу сталося справді страшне, і добре бу
ло б, якби хтось допоміг. Але як треба 
молитися? Чи конче ставати навколішки? 
Вона розгублено озирнулася, шукаючи від
повідного місця.

У кутку стояв старий плетений кіш. 
Клодет трохи відсунула його, щоб можна 
було залізти в куток, склала руки й спер
лася ними на кіш. Тепер вона стояла так, 
як «побожне негреня» з «Приятеля ді
тей»— газети для недільної школи, яку їй 
показувала Третє. Але що треба казати?



Гаманець був голкою в сіні. Мабуть, на
даремне описувати його, вона не зуміє роз
повісти все так ясно, щоб господь її зрозу
мів. «Отченаш» і «Під твою милість» не 
стосувалися гаманця, а інших молитв вона 
не знала.

її охопив пекучий сором: вона обдурила 
бога, щоб він звернув до неї своє обличчя, 
а тепер не має що йому сказати. На думку 
спали слова з біблії: «Бог не дозволяє се
бе дурити».

Підводячись, Клодет на мить заплющила 
очі й палко шепнула кошеві: «Гаманець»,— 
ніби йшлося про те, щоб урятувати котро
гось із товаришів, що не знав урока, від 
гніву Бери Лідгрен.

Вона озирнулася по кімнаті. Де тут бать
ко ходив, де сидів?

Але знадвору вже гукав Свен:
— Я знайшов гаманця, знайшов! Він ле

жав у жолобі біля стійла.
Хлопець мчав стежкою, мов вихор, за

тиснувши в кулаці гаманця, наче знак пе
ремоги. Туре біг слідом за ним.

Клодет і собі кинулась бігти, але пере
думала й сіла край дороги.

Добре, що вони знайшли гаманця, але 
не це головне. Батько на хвилю сховає 
свою образу, дасть хлопцям по десять ере 
й скаже: «Добре, добре». Клодет чітко 
уявляла батькову мову і хлоп'ячі міни, але 
не почувала заздрощів. Свідомість, що 
батько ніколи не знає радості, заглушила 
навіть її звичайну неприязнь до братів. 
«Вони ж іще діти», — думала Клодет.

Подорожніх, які час від часу гостювали 
на Острові протягом доби, було три види: 
волоцюги, що спинялись в Анни й показу
вали, які вони мудрі, мандрівні торговці, 
що завертали до Скратарів, бо там були 
гарні дівчата, й цигани, які мусили вдоволь- 
нятися нужденним притулком у Нордмар- 
ків.

У Франца надовго ніхто не зупинявся. 
Там їм давали попоїсти, але про нічліг го
ді було й мову заводити. Пошарпаний конт
ракт стояв, ніби мур, між Францом і без
домними. В шостому параграфі писалося: 
«Орендареві нерухомого майна забороне
но давати притулок незареєстрованим або 
позбавленим права особам, а також торгу
вати горілкою, вином і пивом».

Що тут міг вдіяти Франц?
— Якби я був господар, то сам спав би 

надворі, щоб ви собі пожили в мене, 
скільки схочете. Але Ж Я ПОКИ що тільки 
орендар і можу порядкувати хіба своєю 
сорочкою. Господарям легко бути мило
сердними! Почекайте нехай я викуплю 
садибу... А тим часом ідіть до тих, хто 
може не дотримуватися приписів!

Він понуро перекладав на подорожніх 
вину за те, що йому заборонено бути ми
лосердним. Він не жалів їх, не вичитував 
їм, що вони бурлакують без роботи, тіль

ки нарікав, понурий і злий, на своє лихо; 
що не може навіть прийняти гостя, не по
рушивши приписів.

Інші орендарі не дуже дотримувалися 
шостого параграфу. Зрештою, вони ніко
ли й не читали контракту, як і слід було 
сподіватися від таких свавільних і несум
лінних людей.

Але на кухлик кави та на пальт волоцю
ги могли розраховувати і в Франца. Коли 
його не було вдома, Фріда навіть виходила 
на вулицю й сама запрошувала подорожніх 
до хати. Отак і в її тихій кухні можна було 
почути щось цікаве.

А то діти бігали за чужинцями по ціло
му Острову, щоб послухати їх.

Одні з'являлися раз на рік, інші прихо
дили кожного другого або третього року. 
Остров'яни вболівали за тими небагатьма 
мандрівними торговцями, що з'явилися раз 
і більше не повертались. Що сталося з Ка
ле Білігом? Він був дуже хирлявий, може, 
помер? Але Дужий Пеле? Певне, гордує 
Островом, знайшов заможніші околиці. 
Його цукерки смакували і дітям, і дорос
лим. А історія про те, як він заступав ко
роля! Скратари довго сперечалися: чи мі
сяць, чи два він сидів у замку й вимахував 
королівською печаткою. Вони літо за літом 
чекали, що він прийде і розсудить їх, але 
Дужий Пеле не з'являвся — мабуть, ощас
ливлював достойніших людей своєю розпо
віддю про те, як місяць чи два заступав 
короля.

Найчастіше приходив «Панночка».
Він був тутешній, з сусідніх околиць, тож 

його можна було звати на «ти». Панночка 
був тендітний чоловічок, і остров'яни кеп
кували з нього в вічі й поза очі. Вони зав
жди жвавішали, коли він з'являвся, схожий 
на птаха, якого обскубли живим.

Він був дрібненький, худий, з тонким рух
ливим носом.

Вусики маленькі, ніби вирізані з модного 
журналу, а руки білі, як у сухотника, нер
вові й неспокійні. Лісоруб тільки посміявся 
б, що можна отак без потреби вимахувати 
ними, як вимахував щодня Панночка.

Ходив він у довгому широкому як пеле
рина пальті, і коли походжав із кутка в ку
ток по хаті, то повертався так рвучко, що 
поли того пальта аж підлітали.

Добрий одяг на людському тілі має влас
тивість викликати пошану в тих, кому ледве 
стає на яку шмату. Малі діти любили гла
дити пальто, дорослі жартували, що воно 
надто пухнасте, — їм приємно було хоч раз 
помацати таку панську річ і виявити під нею 
того черв'яка.

Панночка стукав у двері, щоб йому ска̂  
зали «прошу», як панові. Він заходив і по
блажливо казав:

— Добрий день, добрий день, красуні! 
Бачу, що ви аж похудли з туги за мною. 
Але скрізь так багато гарних дівчат, що я 
швидше не міг вирватися. Нелегко дово



диться чоловікові, як за ним жінки дуріють, 
а він ніяк не може вибрати, на котрій спи
нитися.

Він обходив усіх, подавав руку, пересував 
капелюха з одного вуха на друге, бо но
сив його завжди набакир, що мало свідчи
ти про великий досвід в амурних справах.

— Дівчата мене люблять, бо я вмію 
флертувати,— казав він, цілуючи Меріт і 
Тею в руку.

Меріт сміялась, аж падала. Він діставав 
люстерко й починав видивлятись у нього — 
хотів переконатися, чи він справді такий 
красень, за якого його мають Скратари, 
що одні стоячи, інші лежачи, милувалися 
на його вроду.

Одначе Меріт сміялася так довго, що він 
нарешті починав сумніватися, чи вона справ
ді сміється з радощів.

— Ти не віриш, що я вмію флертува
ти? — питав він стурбовано, і між невелич
кими очима в нього залягала зморшка.

— Не флертувати, а фліртувати! — кри
чала Меріт і аж лягала на стіл зі сміху.

— Фліртувати? Що ти кажеш? А хай йому 
чорт. — Він крутив на голові капелюха, на
сував його на чоло, вдавав глибоку заду
му. Але ніщо не могло надати Панночці під
ступного вигляду.

— Я сказав так тільки, щоб тебе переві
рити. Думаєш, я не знаю, що треба казати 
«фліртати»?

Меріт зареготала.
Йому страшно хотілося говорити правиль

но, щоб його мали за пана. Але, як на ли
хо, він раз по раз уживав якесь діалектне 
слово, а Меріт на це була дуже чутлива. 
Через неї потім цілий Острів сміявся з дур
ного Панночки.

Скратари пригощали його кавою й кор
жиками з сиром.

Всю свою увагу він тоді зосереджував на 
руках, захоплювався тим, як дивно згинає
ться в нього мізинець.

Панночка носив із собою в картонній ко
робці ножиці й машинку до стриження, а 
крім того, кілька шматків мила і яскраву, 
мов полум'я, підв'язку. Спритно орудуючи 
машинкою, він стриг цілий Острів. Поки він 
працював, до нього ставилися з більшою 
пошаною. Він без угаву розмовляв, збивав 
капелюха аж на потилицю й час від часу 
дмухав на кучері, які спадали йому на очі. 
Кучері були пишні, але шорсткі...

— Хто стільки їздить, як я, і треться між 
людьми... Я митець, або артист, як кажуть 
у вищих колах. Та моїх картин у цих краях 
ніхто не розуміє. Отож якось я сказав сам 
собі: «Так далі тривати не може. Бо що це 
за життя? Хирієш з дня на день, і ніхто тебе 
не розуміє». Сказано — зроблено. Я спа
кував скрині і вибрався в далеку дорогу 
до Стокгольма. А там пішов просто до зам
ку і сказаз, що звуся Стрембергом із Свен- 
сяура і хочу бачитися з принцом Еугеном.

Меріт знову зареготала.

— Його звуть Еженом, дурню.
— Я не підстрижу тебе, коли ти й далі 

так мене ображатимеш, — казав Панночка 
тремтячими губами.

Меріт відкладала своє плетиво й підступа
ла до нього.

— Тепер ти вже так чи так не в зам
ку, — казала вона. — Але ти все одно доб
рий і підстрижеш мене.

Та він однаково гнівався, бо дуже любив, 
щоб Меріт отак лебеділа й підлещувалась 
до нього.

— Слухай, Стремберг, — казала вона, ле
генько гладячи його тоненькі вусики. — По
міняймося, я казатиму Еуген, а ти Ежен, от 
і помиримося.

Його дівчачі білі щоки рожевіли, він ски
дав пальто й спихав із стільця недостриже- 
ну дитину. Тоді підставляв стілець Меріт, 
уклонявся їй, наслідуючи стокгольмського 
перукаря, упадав коло неї, оглядав з усіх 
боків перед кожним порухом ножиць. Вона 
була надто гарна, щоб отак по-сільському 
тикати їй, отож починав звертатися до неї 
на «ви».

— Дозвольте мені залишити цей кучер 
на спомин про наше примирення.

— Прошу, — відповідала Меріт, давля
чись сміхом.

Але котресь із менших дітей ще застря
гало біля сторожа замку.

— Пустили тебе до принца? Що він ска
зав?

— Що? Аякже, звичайно.
Далекий принц не міг перемогти близь

кої Меріт. Панночка стриг її каштанові ку
чері і облизував губи.

— Він сказав: «Ви, Стрембергу, напевне 
станете великим артистом».

Панночка оббіг навколо стільця, став пе
ред Меріт і дивився то на неї, то у вікно, 
показуючи ножицями, куди він дивиться.

— А він же тоді ще не бачив картини, 
яку я намалюю з Меріт. Вона зватиметься 
«Лісова троянда».

Панночка говорив так поважно, що Скра
тари шанобливо притихали, і завваживши 
це, він ніяковів, ба навіть розгублювався.

Після стриження на підлозі залишався 
грубий шар волосся: м'якого каштанового і 
твердого, як щетина, чорного. Діти розно
сили його по всій хаті, воно попадало в 
їжу, чіплялося до одягу.

Коли Панночка кінчав стригти, його знову 
пригощали кавою або пальтом — залежно 
від пори. І тепер усі були готові слухати 
його історію; він належав до тих вибранців, 
які мали минуле, щось таке, що визначило 
все його життя. Та він не хотів про це роз
повідати. Коли на нього насідали, він зби
рався до Нордмарків, до Стефана або в 
село. Але Скратари оточували його, зваб
лювали кавою, казали, що він уміє флірту
вати, а надто лащилися до нього дівчата.

— Розкажи, Стремберг, як тобі було 
шість років.



— • Аби ви бачили, який з мене був сток- 
гольмець. Такий розумний...

— Не бреши, Стремберг, розкажи про 
крісло-гойдалку в Свенсяурі.

Він бліднув, починав неуважно водити 
очима, і всі в кімнаті затамовували віддих.

— Мама в мене була недобра. Мала ба
гато коханців, вони пили, билися. Тато був 
ревнивий і мав бритву. Якось мама була 
вдома сама. Вона сиділа в кріслі-гойдалці і 
курила люльку. Я сидів на підлозі перед 
нею і одягав ляльку, тоді я був зовсім як 
дівчинка. Я глянув угору й побачив тата зза
ду за кріслом, що відкривав бритву. Брит
ва росла, росла і стала така, як коса. Він 
дивився на мене, я на нього, а мама гой
далася собі й нічого не підозрювала.

Стремберг замовкав, а всі аж роти роз
зявляли, навіть немовля на колінах у Стіни, 
здавалось, також уважно прислухалося.

— Ми довго дивилися один на одного, 
може, годину, може, й цілий тиждень. Ча
сом мені здається, що ми й досі отак диви
мося, а мама сидить між нами й гойдаєть
ся в кріслі.

Він починав і собі гойдатися.
— Ну? — сказала Стіна.
— І раз, коли мама гойднулася назад, 

тато спіймав її і притримав. І тепер вони 
дивилися одне одному в вічі... — Панночка 
задирав голову і втуплювався в стелю. — 
! тато потягнув бритвою, зовсім спокійно, 
і перерізав... перерізав горло, і бухнула 
кров, і потекла по животі, і нижче, на мене 
й на ляльку. Лялька геть уся була закри
вавлена, а мама сиділа й спливала кров'ю.

Напруження досягло найвищої межі і по
тім починало потроху спадати серед задо
воленого сопіння. Стіна судомно обіймала 
найменших дітей, що тулилися до неї, як 
поросята.

А Панночка починав стогнати, заходився 
моторошним дитячим плачем, аж душився, 
падав на підлогу, хапався руками за шию 
і геть синів.

Вдоволені слухачі заспокійливо гладили 
його, клали на розсувну канапу й прикрива
ли панським пальтом. Він корчився й ски
дався, як мисливський собака уві сні.

Так він лежав непорушно цілий вечір, а 
остров'яни ходили, сп'янілі від радості.

На ніч його стягали на підлогу, бо на ка
напі мали спати Тея і Меріт. Та він того 
не чув.

Настала ніч, і в Скратаровій хаті сон 
озвався своїм звичайним голосом. Тих, що 
сопіли й хропли, було, звичайно, більше 
за тих, що скиглили: в одного болів зуб, в 
іншого стріляло в вусі, а ще в іншого було 
мокро в постелі.

Скратари спали здоровим сном, і те, що 
хтось тихо скиглив, нікому не заважало.

Але перед ранком Панночка почав гово
рити уві сні й плакати. Меріт прокинулася, 
встала й помацала його. Він тремтів, на

підлозі було дуже холодно, а йому посте
лили тільки газету.

Меріт стягла з нього черевики, які він 
носив літо й зиму. Тоді повернула Тею 
до стіни, підняла хирлявого Панночку й по
клала в ліжко. Потім лягла й сама скраю. 
Було тісно, але боком якось умістилася.

— Це ви, мамо? — простогнав він.
— Так. Спи, синку, — відповіла Меріт і 

притулила до грудей його шорстку голову. 
Він перестав тремтіти й спокійно заснув.

Меріт також заснула.

Мешканці Екстреска не мали чим дуже 
пишатися: маленькі непоказні садиби, трохи 
лісу. Ні, заможні вони не були. Проте зав
дяки орендарям слово «господар» набрало 
сили й робило їх кращими, ніж вони були 
насправді. Якщо господар був ледащо, то 
принаймні можна було шанувати садибу. 
Це слово викликало уявлення про працю і 
силу, а не про лінощі, як у Нордмарків.

По хуторських наділах для старих можна 
було зустріти сивих, доброчесних бабусь, 
чиї думки нагадували збірник церковних 
казань.

На кухні порядкує мати, огрядна мати, 
що її всі слухаються, не така, як те заля
кане опудало — Францова Фріда.

Про мешканців садиб відомо, звідки во
ни походять: вони завжди жили в селі, а 
про орендарів — ні: хтозна, які страшні зло
чини вони могли вчинити в дитинстві, поки 
село взяло їх під свій нагляд.

Коли господарева дитина падала на зем
лю, била ногами й верещала, мати зводила 
очі до неба й жалілася:

— Подумати тільки, хвилину тому це бу
ла чемна дитина, а тепер раптом стала яки
мось орендарським шибеником! Нема ін
шої ради, як послати тебе до них на Острів.

І дитина підводилась, забувала про свою 
злість із сорому, що її порівняли з орен
дарськими дітьми.

Якщо господиня сама, то вона дуже 
скромна, мовчить, приховує всі жіночі вади 
й намагається якнайдовше тримати в таєм
ниці свою вагітність.

Якщо їх сходиться дві, то вони можуть 
добре поплескати язиками, поки розійдуть
ся, не кажучи про те, що кожна думає під 
час цієї розмови. Та коли їх більше, вони 
стають обережні, хитають головами й хо
вають багатозначні усмішки в хустки.

А жінка з Острова, от хоча б Стіна, не 
знає стриму, чи вона сама, чи між людьми.

Стіна, здавалося, народжує просто з зух
вальства і так легко, начебто це не має 
нічого спільного з материнською любов'ю.

А чи вона тільки з Яні?..
Досі бог боронив, це видно по дітях.
Але...
Якби вона злигалася з якимось мандрів

ним торговцем або волоцюгою, а то ж ні — 
вибрала собі єдиного порядного чоловіка на 
Острові і зробила з нього жвавого зали-



цяльника. Єдиного з остров'ян, на якого 
можна було покластися, того, кого селяни 
завжди згадували, коли лаяли орендарів. 
Саме Франца! Його очі, що сумно дивилися 
в напрямку села, зверталися тепер на су
сіднє подвір'я, а на людях утуплювалися в 
землю.

Почалося це пізнього літа, коли від над
міру грибів у лісі корови показилися.

Троє Францових дітей і стільки ж Скра- 
тарових насилу пригнали корів додому. Ко
ли нарешті вони опинились на подвір'ї і 
Франц відчинив свою стайню, а Стіна — 
свою, корови обернулися й знову втекли, 
вибрикуючи. Вони позадирали хвости й ви
стрибом, мов телята, помчали до лісу.

Спітнілі, покусані комарами діти, що лю
то вимахували лозинами — вони наміряли
ся почастувати ними корів, коли ті вже бу
дуть поприв'язувані, — зняли плач, поба
чивши, як худоба тікає.

Франц розсердився, скинув пасок і ска
зав хлопцям:

— Ви вже набігалися. Я сам навчу їх по
слуху.

І побіг за коровами до лісу.
Стіна, на порозі своєї стайні, сказала ді

тям:
— Я піду по них сама! Побачимо, чи 

завтра їм захочеться тікати.
І, схопивши у Віран лозину, подалася до 

лісу.
Вони так довго шукали корів, що ті вдо

сталь наїлися грибів і самі повернулися до
дому.

— Хоч би тато, бува, не заблудився, — 
хвилювалася Фріда.

Одна їхня корова била ногами, і близню
ки побігли до Нордмарка попросити кот
рогось із старших хлопців, аби прийшов по
тримати корову, поки мати її видоїть, бо 
батько ще не повернувся.

Нарешті Франц з'явився, жадібно з'їв хо
лодну кашу і — диво-дивне! — сам почав 
оповідати, скільки в лісі грибів.

— Уся земля біла від них. Я ще зроду 
такого не бачив. І які гриби! Не дивно, що 
корови казяться, — мовив він і поблажливо 
засміявся. — А як вони гасали по лісі! Ота 
з дзвоником здається на око така тиха та 
божа. А яка вона хитра! Тільки й дивиться, 
аби куди шаснути... Та завтра вона ще своє 
дістане.

Фріда зраділа, що чоловік такий балаку
чий, і спробувала поділитися з ним своїми 
вечірніми клопотами. Нордмарків хлопець 
надто ледачий і слабкий — він не міг утри
мати Зозулю за ногу, і та хвицьнула її по 
литці. Може, показати йому, який набіг си
нець?

— От-от, саме Зозуля дістане завтра за 
все! — Франц зціплював губи, але вони 
самі розтягалися в усмішці.

Другого дня о тій самій порі корови зно
ву виявили непослух, і Франц вирішив не

одмінно їх провчити. Стіна також заповзя
лася на корів і собі пішла до лісу, щоб по
карати їх — видно було, що вчорашня кара 
їм не допомогла. І двоє слабосилих Норд
марків прийшли тримати Зозулю за перед
ню ногу, а корова ревла так жалібно, наче 
в неї забрали щойно народжене теля. Фрі
да боялася й підступити до корови — дояр
ка з неї була кепська.

Нордмарки, що мали час н$ роздуми, на
просилися прийти завтра знову потримати 
корову, «бо гриби цього року, здається, 
доводять до сказу не лише худобу, а й лю
дей»... А одного вечора вони пішли навіть
до лісу, хоч своєї худоби в них не було--
просто щоб допомогти сусідам шукати 
корів.

— Гр*ібів таки багато, але, правду каза
ти, там є щось гірше, — розповідали вони 
в селі.

Нордмарки або Стефан могли піти до се
ла тільки заради того, щоб розповісти про 
гриби на Острові, а селяни щиро їх вітали, 
пригощали кавою й аби ті трохи ясніше 
висловилися про те «гірше», давали їм на
віть додому коржиків.

Нероби з Острова раділи, що тепер до 
них у селі змінилося ставлення, і забули 
про своїх сусідів. А ще менше розуміли 
вони, яку ганьбу накликають своїм базікан
ням на всіх остров'ян, гадали, що тепер уже 
кожного разу, тільки-но вони з'являться в 
селі, там відразу грітимуть каву.

А як вони йшли, хтось із селян казав:
— Вони живуть на тому своєму Острові, 

мов худоба.
А інший заперечував:
— Мов худоба, кажеш?! Ні, ще гірше! 

Мов... мов...
Далі їхня уява вже не сягала.

Коли пора грибів скінчилася, поспіли брус
ниці, і Франц та Стіна мали чого ходити 
в ліс.

— Яка година! Піду назбираю трохи ягід, 
хоч як не маю часу, — казала Стіна, див
лячись на блакитне небо.

— Я хочу, щоб у нас було повидло до 
млинців, як в інших людей, тож доведеться 
самому йти по ягоди, — з докором казав 
Франц коло столу.

— Як же воно буде виглядати, коли ти 
візьмешся за таку жіночу справу? Ось скін
чу прати й ...— виправдувалася Фріда.

— Може, якраз того дня, коли ти мати
меш час, піде дощ. Сиди вдома, голуб
ко, — казав Франц.

— А хлопцям можна піти з тобою? — 
питала вона, засліплена його добрістю.

— Я ж не набивався бути їм сьогодні за 
няньку, — роздратовано казав він, і Фріді 
ставало соромно.

— Але візьміть, мамо, гребінь, то швид
ше назбираєте, — пропонувало котресь із 
малих Скратарів.



— Не говори дурниць. Коли чешеш гре
бенем кущ, то руки наче зв'язані.

Стіна відчувала розкіш у всьому тілі — 
від босих ніг, якими любила ходити по зем
лі, до шорстких кіс, розпатланих на вітрі. 
Вона не зачісувала кіс назад і не ховала 
їх під хустку, як інші сільські жінки. Вона 
ні на що не питала дозволу, поводилася, як 
хотіла.

Обоє рушали до відлюдних випалених га
лявин, де брусниці росли так густо, що не 
було де й ногою ступити.

Та потім звертали на бездоріжжя, маня
чи й ведучи одне одного до темного смере
кового лісу, де небо не було таке жахливо 
велике. Там на землі ріс мох і не було 
жодного кущика брусниць, проте Стіна за
певняла, що саме там найбільші і найсо- 
лодші ягоди. Або ж, ніби випадково, зу
стрічалися в порожній хижі вугляра Антона. 
Антон був побожний чоловік, він брав із 
собою біблію навіть у таке курне місце, 
як вуглярська хижа. Святе письмо й досі 
лежало в хижі: чи тому, що Антон ще мав 
намір сюди вернутись, чи він сподівався ви
падкових відвідувачів.

— Можеш мені повірити, в біблії повно 
всяких неподобств, — казала Стіна. Мабуть, 
вона відчувала, що треба заглушити якісь 
Францові сумніви. — Особливо в Старому 
завіті. — Вона вдавала, що знає біблію.

Сівши на лежанку, Стіна заходилася шу
кати якоїсь гріховності, що додала б ба
жання.

— «Пісня пісень», якраз те, що треба! — 
вигукувала вона й почала читати, водячи 
пальцем: — «З'ясуй же душі моїй, любий: 
де ти пасеш! Де опівдні опочиваєш! Чом 
блукатись мені коло отар товаришів твоїх!»

їй уже не хотілося сміятись, вона відчу
вала щось схоже на сором. Там було боже 
слово «душа». А «блукатись», мабуть, озна
чає гріховну стежку, бо ж доросла людина 
звичайно не блукає по дорогах, принаймні
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Стіні такого не траплялося. Біблія часом 
буває злісна і підступна. Але Стіна не хо
тіла здаватися відразу і прочитала ще один 
вірш: «Як сього ти не знаєш, найпрекрасні- 
ша межи жінками, то йди слідом за вівця
ми й паси кізлята твої уз шатер, що пастухи 
собі понапинали».

І це місце було не веселіше для Стіни. 
«Найпрекрасніша» — що їм із Францом до 
таких панських слів! А прикидатися, що ти 
пасеш кізлят, коли знаєш, чого йдеш! Як
що в другому вірші не буде чогось певні
шого, то вона кине шукати підтримки в біб
лії.

«Ти, моя люба, в мене мов та кобилиця 
в колісниці фараоновій».

Нарешті щось справді зухвале! Стіна всім 
тілом притулилася до Франца.

— Ти чув щось таке? Ніби це велика 
честь — прирівняти когось до кобили! Я не 
така вже й гарна, але, мабуть, здаюся тобі 
ліпшою за всіх кобил. Га? — Вона весело 
засміялася, рада, що нарешті знайшла в 
«Пісні пісень» таку нісенітницю, і почала 
розстібати кофтину.

Та Франц сидів, ніби скам'янілий, і ди
вився на двері хижі. Йому було видно горо
бину, що гойдала віттям. Він бачив її іржа
во-червоні ягоди на тлі чистого блакитного 
неба. Яке воно гарне! І є ж на світі такі 
гарні речі, а ти не маєш часу хоч коли-не- 
коли підняти вгору очі.

І слова з біблії нагадали йому про най
краще створіння в світі — про коня.

Коли він був малий, у батьковій садибі 
видзвонювали кінські копита. Франц вва
жав, що коли він й успадкував від Стефана 
щось добре, то це була любов до коней. 
Він пам'ятав, як ночами пильнував жереб
них кобил, пам'ятав схвильовані розмови 
під час об'їжджування коней, що боялися 
навіть дишля, пам'ятав казково гарних вер
хових коней, коли служив у війську.

Сам він мав звичайну кобилу, але щодня 
чистив її, вичісував щіткою. Для неї він 
вибирав найкращі віхті сіна, до цеї говорив 
більше, ніж навіть до дружини. Хіба чиїсь 
очі можна порівняти з спокійними фіалко
вими очима його Флори? А її тремтячі 
ніздрі, коли вона шукала в господаревій 
кишені цукру або шматочок хліба!

Він сидів, згадував коней, милувався чу
довою осінньою годиною, і в вухах йому 
бриніли ще зухвалі біблійні слова про кра
су й кохання. То було незвичне переживан
ня. Він почував себе таким виснаженим 
і стомленим, що мало не плакав. Треба 
втекти звідси, втупити очі в своє болото, 
стати глухим до цієї дзвінкої мови. Бо коли 
він дозволить прекрасному захопити себе, 
коли почне гаяти час на те, що не дає жод
них гарантій, то вже не досягне нічого важ
ливого в житті. А він-бо мріє про власну 
садибу, він присвятив весь свій час і силу 
болотові.

— Иу! — прискорено дихала в нього за 
плечима Стіна.

І він побачив її такою, як раніше, поки 
грибні вечори не засліпили його. Неотесану 
баберу, яка загрожувала його мріям про 
власну садибу вже навіть тим, що була йо
го сусідкою.

— Хіба я здаюся тобі кобилою?— заре
готала вона.

Він злякано підвівся, глянув на неї і ска
зав:

— Ні, де там, тобі далеко до неї.
— Що ти верзеш? Ти здурів чи зовсім 

не розумієшся на жартах?
Стіна також підвелася, обняла Франца, 

але він відштовхнув ЇЇ, виголосив, мов 
учень: «Що мені до тебе, жінко?» — І вибіг 
з хижі.

Стіна побігла слідом, голосно гукаючи 
його. Але він тікав, не озираючись, тікав 
і плакав, немов після страшного сну.

Франц прибіг додому такий сердитий, що 
Фріда не зважилась запитати ні де брусни
ці, ні де козубець. Він узяв лома, пішов 
на пустище і просидів у канаві, аж поки 
зовсім стемніло.

Франц майже все забув, лишилася тіль
ки гіркота невдоволення. Він був сам собі 
огидний і мстився за це на Фріді.

Але більшу частину люті він зганяв на 
пустищі, копав і корчував цілу осінь, мов 
причинний.

Одначе Стіна нічого не забула. Вона про
вела на галявині цілий день, назбирала 
брусниць повен кошик, та ще й Франців ко
зубець. А другого дня прийшла до Фріди 
і, сміючись, сказала:

— Вчора я зустріла Франца на галявині. 
Він був такий неуважний, що забув, чого 
прийшов, і залишив порожній козубець. 
Але там стільки ягід, що я назбирала і со
бі, й вам. Матимеш що зварити.

— Дякую... — сказала Фріда. — Так ба
гато... Чи й справді... — Вона вся тремтіла 
з ревнощів і страху.

— Нема за що. Твій чоловік теж нічого 
мені не жалів.

Стіна глузувала з неї; Фріда здригнула
ся, мов від струменя гарячої пари.

Стіна сиділа довго, все про щось натя
каючи, а Фріда стояла, мов нежива, й не 
озивалася ані словом.

Лишившись нарешті сама, вона кілька ра
зів пробувала підступити до козубця, але 
він здавався їй дедалі страшнішим, і вона 
не могла присилувати себе торкнутись його.

Козубець стояв на підлозі біля канапи, 
стояв день, другий, і ніхто його ніби не по
мічав. Третього дня вранці Франц наче не
нароком зачепив його ногою і наступив на 
ягоди.

Фріді довелося позбирати їх, і тоді вона 
побачила, що це були тільки звичайні брус
ниці, а вона гадала, що там заховано га
дюку.

4. Всесвіт № 8.



На підлозі лишилися плями, вони не схо
дили, хоч Фріда й терла їх милом. Сліди 
розтоптаних брусниць видно було цілу зи
му. Фріда часто намірялася пересунути ту
ди мату, але так і не пересунула.

На Острів прийшла зима, поховавши його 
в снігу, холоді й самоті.

Стіна трохи потовщала і, плескаючи себе 
по животі, казала:

— Добре, що я знов при надії. Я не ду
же добре себе почуваю, коли ходжу по
рожня.

Вона глузливо зиркала на Фріду, яка ще 
дужче схудла.

— А ти, сердешна, стала така, ніби вирі
шила геть зсохнутися на цьому світі. Чого 
доброго, скоро боятимешся вийти надвір, 
щоб тебе не здув вітер.

Фріда схиляла голову набік і не озивала
ся жодним словом.

— Ти зварила повидло з тих ягід, що я 
назбирала для тебе й для твого Франца?

Фріда збирала всю свою відвагу, і тієї 
відваги ставало тільки на те, щоб сказати 
«ні» й майже докірливо глянути на Стіну. 
Але та реготала так весело, що Фрідина 
відвага знов змінювалася німим благанням.

Франц про все забув, почувався невин
ним. Він сказав сам собі, що тільки своєю 
мовчанкою зможе заткнути людям роти, 
отож працював і мовчав. Життя допікало 
йому більше, ніж будь-кому з сусідів, і це 
якось потішало його.

Ранньої весни, коли почав танути сніг, 
до Стіни раптом з'явилася Анна й сказала:

— Бувши тобою, я б пішла родити до 
лікарні.

Стіна голосно зареготала.
— Мені народити п'ятикілограмового 

хлопця все одно, що зварити юшку на ве
черю! Ха-ха-ха!

— Не забудь, що я тебе попередила, — 
сказала Анна.

— Тебе, мабуть, дратує, що в цих око
лицях є жінка, якій не потрібні твої відьом
ські чари!

— Ти не ляклива, але, на жаль, дурна,— 
мовила Анна й подріботіла додому.

І ось одного дня на початку травня на
став Стінин час родити. Приготувавши все, 
що треба, вона сиділа й перебирала пе
люшки, в які намірялася сповити нового 
Скратара. Старші діти повиходили з хати 
й прибирали на подвір'ї, менших забрали 
Нордмарки, а дворічну дівчинку лишили 
в кухні, бо вважали, що вона ще нічого 
не розуміє.

Гільда прийшла посидіти із Стіною; вони 
пили каву й розмовляли про пологи. Рані
ше звичайно приходила й Фріда, та сьогод
ні вона саме прала біля струмка.

Стіна була в доброму настрої.
— Мені аж цікаво, на кого воно буде

схоже. Ще ніколи я так нетерпляче не че
кала на дитину.

— А на кого ж воно ще може бути схо
же, як не на тебе або на Яні, — мовила 
Гільда, намагаючись якнайдовше втримати 
звичний тон розмови.

— Побачимо. Дитина може бути бридка, 
як чорт, і вдатися в одного зарозумілого 
дурня, що вважає себе кращим за інших 
остров'ян.

Натяки на Франца не здалися Гільді 
надто смішними, вона довго слухала, а то
ді не витримала й сказала:

— Якщо вже ти присягла бути вірною 
одному...

— Присягла, присягла! — урвала її Сті
на.— То ж було так давно, що хіба пам'я
татимеш про присягу кожного дня?

— Не такі вже в нас, остров'ян, і закло
потані голови, й мені здається, що саме 
про це не треба було б забувати.

— Це єдина радість для таких злидарів, 
як ми. Я з натури не така дріб'язкова, як 
ти й Фріда.

— Але якщо вже ти колись присягнула...
— Ну то й що? Хіба комусь від цього бу

де зле, якщо я трохи пожирую з іншим?
І хто мені подякує, якщо я не пожирую?

— Але ж це ганьба, — правила своєї 
Гільда.

— Для тих, які щось важать, так! Чи, мо
же, ти така марнославна, що гадаєш, ніби 
хтось із села хвалить тебе: мовляв, яка ж 
вірна дружина та Нордмаркова Гільда! Гос
поди, минуло вже з півгодини, а дитини 
ще й не видно. Мабуть, буде якийсь веле
тень, ось побачиш!

Стіна вся почервоніла з натуги, але біль 
був невеликий. Гільда також була червона. 
Розмова, яку вона почала, була важка. Вона 
не звикла сперечатися, бо вдома ніколи не 
думала інакше, ніж чоловік і сини.

— І не зогледишся, як витягнеш ноги.
І що ти з того матимеш, коли відмовишся 
від крихти радості, яку могла собі дозволи
ти, поки була жива?

— Ну, Стіно, в тебе, мабуть, гарячка 
абощо.

— Хто ніколи не знав спокуси, тому лег
ко вдавати з себе святенницю.

— Та ти що, жінко добра, зовсім честі 
не маєш? — запитала Гільда.

— А ти в яких панів навчилася таких гуч
них слів? Хоч би як ми шанувалися, все 
одно не станемо ні господарями, ні пасто
рами. Якби я не була бідна — о, то інша 
річ. Та для такої, як я є, честь — все одно, 
що порожній мішок з-під борошна.

— Честь — єдина цнота вбогого. Без неї 
ми були б, як та худоба.

— Ну, то й бережи себе, ощадь і вір,
що ти щось краще за кобилу в фараоновій 
колісниці! Вір тільки в це! А я кажу, що 
тобі далеко до неї! — проказувала Стіна, 
вона люто засопіла і, підвівшись, почала О  
важко ходити з кутка в куток. Ю



Гільда дивилася на неї, не розуміючи 
жодного її слова; зате добре бачила, що 
родити Стіні буде важче, ніж зварити юш
ку на вечерю. Гільда шкодувала вже, що 
так погарячкувала. «В кого їси коровай, 
тому й пісню співай», — каже приказка, 
а Стіна пригостила її смачним підвечірком. 
Та й не гоже сперечатися з вагітною.

— Про що, до дідька, тут балакати?
Очі в неї потемніли з люті.
— А може, я б усе-таки сходила по Ан- 

ну? — покірно запитала Гільда.
В кутиках її вуст тремтіла тінь перемож

ної усмішки. «Так тобі й треба, досі ти лег
ко народжувала дітей, хоч раз побуваєш 
у нашій шкурі! А то завжди глузувала 
з нас і з Анни!»

— Ну, годі вже мене дратувати! Краще 
йди собі додому, — невдоволено буркну
ла Стіна.

Гільда знітилась і пішла до дверей. На 
порозі згадала, що не подякувала за ча
стування. Треба було стриматися й сказати 
Стіні правду іншим разом: десь зустріли
ся б на дорозі, обидві спокійні.

До неї підійшло кілька Скратарів.
— Ну?
— Що народилося?
— Чи дістало вже воно першого в житті 

ляпаса?
— Ще нічого немає, — сказала Гільда.
— ! не дивина. Нас, Янівських, народжу

вати було легко. А те, зозуляче, мабуть, 
лежить упоперек,— мовив Елуф і цвіркнув 
крізь зуби слиною.

Решта — двоє хлопців і троє дівчат— не 
озивалися. Вродливі, в благенькій одежині, 
з блискучими обвітреними обличчями, во
ни замітали подвір’я березовими віниками. 
У кількох місцях, де розтанув сніг, уже по
витикалася трава. Земля розправлялася, 
звільнена від важкої снігової перини.

Гільда відчувала власну безпорадність 
перед байдужістю Скратарів до питань мо
ралі. «Суд господній нікого не мине, про 
це Стіна забула». Яка влучна відповідь, та 
вона спала Гільді на думку аж дорогою до
дому.

Могла б та Стіна, зрештою, подумати й 
про своїх сусідіви «Безсоромний, як ост
ров'янин». Це через неї тепер пішла про 
них неслава.

А з другого боку, кажуть ще й так: «Ле
дачий, як остров'янин». Та ці слова обража
ють Стіну незаслужено. Гільда зітхає: «По
гано бути орендарем, бо треба відповідати 
і за свої, і за чужі гріхи. А все ж. які це 
гарні слова: «Народився від убогих, але 
чесних батьків...»

Вража Стіна! Дочекається, що за кару 
дитина їй вийде уперед ногами!

Кувала зозуля, погода стояла чудова. Зи
ма на Острові так довго лютувала, що лю
ди встигали забути про інші пори року

й щоразу однаково дивувалися, як вона 
кінчалась. Колючий сніг тепер спливав во
дою. Діти бігли до струмків, пускали по 
водї корки й човники з кори.

— Торік не було так гарно, — мовила 
Клодет, радіючи весні.

— Егеж, егеж, — відповіла Анна.— Після 
кожної зими весна стає все краща.

Вони сиділи в дверях кошари. Анна стриг
ла овець, бо за тиждень їх ' мали виганяти 
вже до лісу.

Клодет допомагала тримати овець і за
разом приглядалася до того, що робить 
Анна, вчилася. Але їй дуже хотілося роз
мовляти з бабусею і дивитися на клапоть 
неба, що виднів у двері.

Там витали Туга і Чари, там ніщо не при
глушувало голосу зозулі. Ох, якби вона мо
гла злинути туди на крилах!

їй було шкода тварин, яких тримали за
чиненими і на яких чекала така жахлива 
смерть від сокири. Шкода було тому, що 
вони не вміли говорити й читати, мабуть, 
почувались самітними й часом сумували, 
що вони не люди. Народитися тваринами! 
Вони, либонь, сприймають це як жахливу 
несправедливість, та ще й люди потім усі- 
ляко їх принижують.

Клодет ніколи не била тварин, але від
чувала на собі ображені й докірливі погля
ди корів і овець: «Чого ти зрадила нас? 
Чого ти ходиш на двох ногах, їди ложкою 
і смієшся?»

Дівчині було соромно перед ними, вона 
уникала дивитися їм у вічі. Здогадувалась, 
що тварини ненавидять її за те, що вона 
розуміє їхнє нещастя. Тому вона боялася 
їх, відчувала до них неприязнь і не хотіла 
мати з ними справи.

Досить того, що світ людей такий стра
шенно несправедливий: куди не глянь —
усі самотні, не розуміють одне одного, му
чаться, і вона не може нікому нічим допо
могти. Ні, нехай нещастям тварин перейма
ється хтось інший, їй і людського горя біль
ше ніж досить, насамперед свого власного.

— Тримай міцніше за ногу, — сказала 
Анна.

Клодет аж плач брав, що їй доводилось 
тримати за ту худу ногу. Вівця пручалася 
й бекала.

— Дивись добре, де дійки, — мовила Ан
на.— Треба знати, де що є у вівці, щоб як 
слід обстригти її, коли до того дійдеться. — 
Вона розгортала вовну, обстригала її на
вколо одної дійки, потім навколо другої.

Клодет здригнулася: дійки такі маленькі, 
не дай боже, бабуся трошки схибне...

— А тепер попробуй сама, — сказала Ан
на й простягла їй засалені ножиці.

— Я боюся, що не зумію, — затинаю
чись, відповіла Клодет.

— Дванадцять років, і ще ножиць у руках 
не мала! Що з тебе буде, дівко!— дорік
нула їй Анна. — Коли я була така, як ти, то



вже допомагала колоти свиней. А через 
рік після конфірмації зарізала перше теля.

Клодет тремтіла в присмерку стайні. Не
вже бабуся ніколи не була дитиною, ні змо
го не дивувалася? Вона справді любила тва
рин, розуміла їх, і тварини розуміли її. 
Жодна корова не дорікала Анні за те, що 
вона людина.

«А мене, хоч я тільки дитина, вони пи
тають, чому Анна їх убиває», — гірко поду
мала Клодет.

Вони мовчки сиділи, невдоволені одна 
одною, і враз почули болісний крик, про
низливий, нестримний. Клодет відпустила 
ногу овечки.

— Що це, бабусю?
— Будь така ласкава, тримай за ногу, 

так, як я тобі звеліла, — мовила Анна.
Голос у неї був лагідний, розкриті ножи

ці на мить застигли в неї в руці. Стара по
вернула обличчя до відчинених дверей, і на 
устах її з'явилася посмішка, така бридка, 
що Клодет зойкнула й підвелася, тремтячи, 
мов обстрижена вівця.

— Бабусю... чого... чого ви такі...
Вона побоялася сказати, що бабуся ски

дається на відьму.
— Сідай і не кривися мені. Я бридка, 

знаю. Але хай має те, що хотіла. Я ходила 
до тієї довбні, попереджала її, а вона ще 
поглузувала з мене. От і доглузувалася.

— Хто?
— Та Стіна ж.
Клодет стало жарко, в очах їй потемніло 

з сорому.
— Ви гадаєте, що це правда, ніби вона 

й тато...
— Це мене не стосується. Мені до того 

байдуже. Але хай би була не сердила ме
не, — мовила Анна й знову заходилася 
стригти.

Вони замовкли, і кожна думала про своє. 
Клодет палко захотілось повернутися до 
минулих часів, до кросен і бабусиного цук
ру. Або стати вже великою і жити далеко 
від Острова. Жити справжнім життям, бо 
те, що тут— мабуть, лише поганий його 
замінник.

Знову долинув зойк, схожий на вовче 
виття.

Анна стригла спокійно, впевнено, мовби 
нічого не чула.

— Ви не підете їй допомогти? — глухо за
питала Клодет. — Ви ж так добре знаєтесь 
на цьому, бабусю...

— Вона варить юшку на вечерю, нема 
чого їй допомагати.

Анна знову посміхнулася.
Клодет плачучи вибігла з кошари.
Весь острів був на ногах. Скратари 

й Гільда раз по раз підбігали до Стіни 
й благали її, щоб вона дозволила поклика
ти Анну.

Стіна лежала на ліжку в муках і прога
няла їх до біса разом з Анною. Нордмарки

крутилися поблизу, щирили зуби й намага
лися пускати дотепи — потім вони їх поне
суть до села.

— Досі вона не знала, що то значить ро
дити дітей, зате тепер добре пізнає.

Вони посміхалися, бо на їхньому тихому 
Острові сталася бодай якась подія. Часом 
вони сміялися, щоб не так було чути крик, 
часом усміхались, аби додати одне одному 
певності, що Стіні не так і боляче, як зда
ється, — вона, мовляв, завжди все пере
більшує, — але часом намагалися прихова
ти за посмішками своє збентеження.

Усі Скратари, крім самого Яні, були схви
льовані. Менші плакали, більші мовчки хо
дили або перекидалися окремими фразами.

— Вже стільки годин...
— Нічого, в інших жінок пологи ще й 

довше тягнуться.
— Але ж вона так страшно кричить. 

Здуріти можна.
— Я йду до Анни.
І перший посланець Скратарів побіг до 

Анни, що сиділа в дверях кошари, чорна, 
мов вуглина, з білим ягням на руках. Ди
тина благально глянула на стару. Анна 
мовчки відповіла їй очима, і дитина повер
нулася додому.

Стіна так кричала, що довго коло неї ні
хто не міг всидіти. Заплакана, спітніла Гіль
да просила бога простити їй за те, що вона 
бажала, аби Стінина дитина народилася 
вперед ногами.

Вечірні клопоти трохи всіх розвіяли: тре
ба було обійти худобу й повечеряти. Скра
тари принесли борошна та молока до 
Нордмарків, зварили затірку й там повече
ряли.

Коли все було попоране, увага знову 
зосередилась на Стіниних пологах, на її 
жалібному крику, що хвилями розкочував
ся над Островом.

Гільда пішла до Анни й застала її вже 
біля вогнища.

— Матусю Анно, будьте такі ласкаві, 
змилосердьтесь над Стіною, бо в неї ці по
логи не скінчаться добром.

— Вона прислала по мене?
— Ні, але ж ви самі чуєте...
— Як же це я піду туди, де мене не тре

ба?
— Ви ж такі добрі, невже ви не мо

жете...
Гільда просила, плакала, та Анна байдуже 

ворушила жар, глуха до ЇЇ слів.
Та коли стара почула, що Стефан смі

ється, їона обернулась до нього й злісно 
просичала:

— А ти помовч!

Надворі тинялися заплакані й змерзлі ді
ти. Нордмаркові хлопці вже не посміхали
ся й не кидали своїх зауважень. Вони стоя
ли впереміж із Скратаровими дітьми і зля- W  
кано дивилися на сінешні двері, чекаючи на Ю



того, хто щойно пішов туди і мав принести 
втішну звістку.

Але той вийшов, схлипуючи:
— Показалася рука...
Гільда пішла до Фріди.
Та, заплакана, стояла навколішках і зми

вала з підлоги брусничні плями.
— Що це ти робиш?
— Та я виварювала білизну і лишилося 

трохи лугу, от я й подумала, чи не змию 
ним нарешті ці плями. Мені цілу зиму бу
ло соромно за них. — Вона шморгнула но
сом. — А луг такий міцний, аж очі щипає, — 
виправдовувалася вона.

Болісний крик із сусідньої хати долинав 
аж сюди; ніякі стіни не могли затримати 
його.

Фріда сперлася на щітку й розпачливо 
глянула на Гільду.

— Часом погано бути жінкою, це прав
да, — мовила та,

— Якби на Острові була хоч одна побож
на душа, — зітхнула Фріда.

— А мені здавалося, що саме ти мог
ла б помолитися, — сказала Гільда.

— Ой ні, я ж... — Вона почала шукати 
слово, яким можна б принизити себе, й на
решті знайшла: — Я ж тільки я... Молитва 
такої нікчемної істоти, як я, не допоможе...

Але міцний луг змив плями, мостини 
стали такі білі, мов овеча вовна.

Яні стояв коло дровітні й рубав дрова; 
надворі швидко посутеніло, та він на те 
не зважав.

— Може, послати в Ірбек по акушерку?— 
запитали його діти.

— Робіть, що хочете, мені байдуже.
— Може, спинити яку машину й попро

сити шофера підвезти?
— Підіть запитайте Франца.
І засміявся своїм рипучим сміхом, що 

скидався на сміх божевільного.
Кілька дітей сіли при дорозі чекати ма

шини.
Одна проїхала не в тому напрямку. Ще 

одна не спинилася, хоч вони й махали ру
ками.

Потім дорога довго була порожня.
— Треба йти поговорити з ним, позичи

ти коня й поїхати по акушерку, а то мама 
може вмерти, — звернувся Елуф до бать
ка.

— Гаразд. Але хай їде Франц.
Елуф почервонів.
— Думаєте, він захоче?
— Є такий звичай, що по акушерку зав

жди їде батько дитини.
Яні розколов поліно.
— Але й я міг би...
— Я сказав, що з моєї хати не поїде ні

хто.
Елуф позадкував від дровітні й подумав, 

що батько збожеволів, і тепер на Острові 
усе піде шкереберть.

Він пошукав Франца і знайшов його 
в стайні.

Той щойно вичистив Флору, аж вона бли
щала, і тепер сидів на переверненій скрині, 
якийсь наче настраханий.

Флора стригла вухами й дослухалася до 
зойків породіллі.

Франц і хлопець засоромлено глянули 
один на одного. Минула довга хвилина, по
ки вони заговорили.

— Чуєте, як кричить? — запитав Елуф.
— Ага-а.
— Запрягайте кобилу і їдьте по акушер

ку. Мерщій.
г -  По акушерку? Чого це я маю...
— Завжди водилося, щоб по акушерку 

їхав батько дитини, — заявив Елуф, то чер
воніючи, то бліднучи.

— Я не розумію, про що ти верзеш.
Елуф підступив ближче й з усієї сили вда̂ -

рив Франца в обличчя.
Флора заіржала. Франц не боронився, 

тільки глухо сказав:
— Можеш узяти кобилу на скільки тре

ба...
— Ні, поїдете ви, чуєте? Батько мовчав 

цілу осінь і зиму. Він у нас добрий, але як 
розлютиться, то краще не потрапляти йому 
на очі. Він сказав, що по акушерку маєте 
їхати ви.

— Що мені до вас і ваших...
Елуф ще раз ударив його, і Франц навіть 

не ворухнувся.
— Поїдете чи ні?
— Але ж на Острові теж є така, що доб

ре на цьому знається.
Франц обминув розлюченого Елуфа, ви

йшов зі стайні й попрямував до Анниної 
хати. Але напівдорозі зупинився, втупивсь 
у землю, мить подумав і повернув додому. 
На порозі він зустрів дружину, що виходи
ла саме надвір, і раптом зробив щось нечу- 
ване: глянув на неї, глянув їй просто у вічі.

— Чи не була б ти така ласкава попро
сити Анну... щоб допомогла їй? — сказав 
Франц.

— Я саме хотіла йти туди. Але бабуся 
така лиха на неї.

Засліплена слізьми й страхом, Фріда туп
цювала на місці й не бачила, якими очима 
чоловік дивиться на неї.

Франц зайшов до кухні й сів біля столу, 
прислухаючись до Стіниного крику. У світ
лиці плакала Клодет.

— Послухай, доню... — почав він.
Клодет перестала схлипувати, але не оз

валася й не підійшла до нього.
Він сам хотів підійти до неї, але був над

то схвильований, отож повів далі від столу:
— Не дозволяй жодному хлопцеві... 

Не зв'язуйся ні з ким, як виростеш, — про
сив він. — Бо не варто... Бачиш, до якого 
нещастя це може привести... доню...

Запала ніч. Анна почала роздягатися.
Стефан уже ліг, і вона також давно б



уже спала, коли була б така байдуже, як 
удавала.

— Надто вже ви розбігалися сьогодні до 
мене, — сказала Анна, не повертаючи об
личчя до Фріди, коли та зайшла.

Потім подивилась на неї так само, як ди
вилася на інших посланців. Але Фріда не 
злякалася.

— Скажіть, матусю Анно, що ви хочете? 
Я дам вам усе, що тільки зможу... Змило- 
сердьтесь над Стіною, матусю Анно.

— Я не сподівалася, що ти прийдеш про
сити за неї.

— Бабусю, люба, хіба ви не чуєте, як во
на мучиться? *

— Чую. Але я вже й раніше чула, як су
ки виють. А ти слабка, Фрідо.

Анна сиділа й дивилася на тонкі Фрідині 
ноги.

Одначе Фріда не відступила перед її зне
важливим поглядом, а підійшла ближче:

— Люба, золота бабусю...
— Чого ти від мене хочеш?
— Того, що ви зробили мені, як я ле

жала в полозі. Не знаю, що то було, але 
мені воно дуже допомогло.

— Як собі постелила, так хай і спить.
— Бабусю, дорогенька... — благала Фрі

да.
— Зрештою, ти найменше з усіх повин

на просити за ту негідницю. Дитина, яку во
на не може народити, мабуть, від Франца. 
Того Франца, що зветься твоїм чоловіком.

Фріда впала навколішки й поплазувала 
до старої.

— Саме тому! Бабусю, золотенька... Хай 
уже буде, як є, тільки ви допоможіть... Лю
ба, золота...

Анна застебнула спідницю, майже по
спіхом.

— Коли так, то інша річ. — промимрила 
вона. — Зовсім інша річ. Але мені дивно, 
на що здатна любов, чи як там це назвати. 
Вибере такого, що ніколи б навіть не по
думала. І тоді не поможуть ніякі вмовлян
ня, шкода й старатися. Ось узяти б хоча 
тебе. — І майже приязно позирнула на Фрі- 
ду. — А ти, мабуть, не така слабка, як я га
дала.

Анна заметушилася по хаті, взяла кілька 
шматків лляного полотна і різницького но
жа, попробувала, чи гострий.

Анна пішла, а Фріда все ще стояла на
вколішках у молитовній позі.

Кілька остров'ян стояли під Скратарови- 
ми дверима, плакали й ніяк не могли збаг
нути, чому сталося таке нещастя, бо вони 
звикли думати що все на світі має якийсь 
глузд, перебуває у взаємному зв'язку. Дощ 
холодний і раптовий, але він допомагає 
рослинам. Під час косовиці треба добряче 
попотіти, зате матимеш сіно корові, а ко
рова дасть молока. В школі теж нелегко,

але там ти навчишся читати і потім багато 
цікавого зможеш вичитати з газет.

Вони знали життя і вважали, що воно 
впорядковане, щоправда, не ідеально, але 
й безладом його не назвеш. І ось раптом 
Стіна ніби зовсім утратила людську подо
бу: лежить і виє, мов сука, реве, як та ху
добина, і лише тому, що родить. Навіщо 
все це? Чому дитина ніяк не з’явиться на 
світ? Кому потрібна ця мука? Може, наро
диться якийсь велетень? Та навіть якби він 
був хтозна-який великий, однаково не врів
новажив би Стіниних мук. Це було щось 
дивне, незбагненне.

Котресь із дітей почало тупати ногами 
й галасувати, решта приєдналися до нього, 
і тепер усі тупотіли й вили, щоб заглушити 
крик матері. А коли вони похрипли від кри
ку на холодному повітрі, то почули, що 
мати вже теж тільки скиглить.

Один із синів підійшов до Яні й сказав.
— Дайте мені сокиру!
Та Яні не випустив сокири з рук. Рубати 

дрова було вже темно, але він цюкав по 
колоді й геть її покришив. Син спробував 
силоміць відібрати сокиру.

— Не можна вбивати людину тільки че
рез те, що вона кричить, — сказав батько.

Якби Анна була прийшла трохи раніше, 
всі розступилися б перед нею й привітали, 
як богиню. А тепер, коли вона з'явилася 
з різницьким ножем під фартухом, згорб
лена й чорна, на якийсь вияв пошани до неї 
було вже запізно. Кожне почувало те, що 
довго мучений пес, якого вже годі зманити 
ласкою.

— Ідіть звідси, діти, — сказала вона.—
На Острові, крім цієї, є ще три хати. Чого 
тут стояти й мерзнути.

Але ніхто не зрушив з місця.
Аннина добрість була така сама прим

хлива, як і злість, і мешканці Острова 
не раз у цьому переконувались. Вони її 
боялися й не покладали на неї особливих 
надій. Байдуже дивилися, як вона тінню 
майнула через поріг до Стіни. Зіщулив
шись, стояли в густій темряві.

Зойки лунали ще з півгодини, а тоді стих
ли. Діти немов прокинулися з заціпеніння 
й знов почали плакати.

— Піду, мабуть, додому й поставлю вів- • 
сянку, коли це означає, що Стіна жива 
й народила дитину, — мовила Фріда, яка й 
собі підійшла до гурту.

З хати вийшла Анна з вузликом під фар
тухом і сказала Елуфові:

— Бери заступ і ходи зі мною до лісу.
Той послухався, неохоче, але без страху.
Другого дня породілля лежала в гарячці

й марила про череду кіз і кобил в коліс
ниці фараона. Анна сказала, що її треба од
везти до лікарні. Скратари загорнули її 
в кожухи та ковдри й вирішили везти до 
округи, сподіваючись, що звідти її забере 
до міста санітарна машина. Ю



Тепер, після Стіниної ганьби, Франц і Яні 
наче помирилися: Франц дав коня й воза 
і сам сів поганяти, а законний чоловік спо
кійно сидів позаду й тримав у себе на колі
нах голову хворої. Чоловіки навіть перемо
вилися кількома словами, порадилися, як 
краще покласти хвору.

Решта остров'ян того весняного ранку 
стояли заплакані, шморгали носами й про
щалися з матір'ю і сусідкою... Стіна була 
зовсім байдужа і не озивалася, аж поки віз 
рушив.

— «Що мені до тебе, жінко», — мовила 
вона й осудливо повела очима по Острову.

Що це ще мало означати, як не те, що 
вона вже більш ніколи не повернеться сю
ди? Ой лишенько, ой жах, як же вони жи
тимуть без Стіни! Вона, щоправда, язика
та, але їх так мало, а Стіна — найважливіша 
особа на Острові, єдина людина, справді 
необхідна тут.

Гільда ходила й згадувала: «Я з натури не 
така дріб'язкова, як ти й Фріда». Авжеж, 
вона єдина на Острові нічого собі не шко
дувала.

Фріда також жаліла свою суперницю. 
Вона була оприсклива, але принаймні мала 
відвагу казати кожному те, що їй хотілося.

— Отака наша доля бідняцька. Можна 
здохнути, як собака під тином, а багатий 
і вухом не поведе, — сказав Нордмарк.

У Скратарів стояв плач. Сварки й бійки 
втратили свою принаду, відколи повезли 
матір. Не стало її соковитого голосу, 
не стало тепла; якби хтось навіть виніс із 
хати грубу, то й це не було б так помітно.

Вони сумували за матір'ю десять днів, 
а потім потроху наче й звикли без неї, і то
ді з лікарні переказали, що Стіна видужала 
і її можна забирати додому. Цього разу по 
неї поїхали Яні й Елуф; цілий Острів готу
вався до зустрічі. В /сіх хатах мили підло
гу, підбілювали заячою лапкою печі, 
а Франц поголився, приніс Фріді води й ви
лив помиї.

Старші Скратарові діти викупали менших, 
і всі знову пожвавішали. Зварили навіть вів
сянку, найкращу їжу для поліжниці. Та во
на чомусь барилася, і вони з’їли кашу самі. 
Але нічого, Анна принесла дволітровий ка
занок юшки, та ще й такої, що в ній були 
навіть сушені сливи. Тея кричала, що в ха
ті має бути тихо, коли приїде мати, а як 
крик не допомагав, давала всім по ложці 
юшки. Отож казанок також спорожнів, по
ки приїхала Стіна. Але й це ще було не все: 
прийшла Фріда й сказала, що пораючись 
у кухні, вона подумала собі, чи не з'їла б 
Стіна вівсянки після довгої дороги. І в кож
ній руці тримала по вовняній шкарпетці, 
а в кожній шкарпетці було по пляшці клей
кої юшки.

Ю  Усі з нетерпінням чекали цілий день на 
Ю  Стіну. А коли вона, нарешті, приїхала, рап

том принишкли, бо здалося, що сталася по
милка.

Стіна була змарніла, худа, а коси й об
личчя їй ніби хто попелом притрусив. Роз
мовляла вона мало, якимось рипучим го
лосом.

Так вона лежала багато днів, поширюючи 
по всьому Острову якийсь дивний настрій.

Звістка про це дійшла до Екстреска. 
Мешканці села дивувалися, що та зарозу
міла жінка так посумирнішала, й міркува
ли, чи не стане вона така, як і інші люди. 
І послали до хворої проповідника Блума.

Проповідник— побожна суміш лагідності 
й суворості — прийшов і, довго не розво
дячись, почав читати Стіні про жінку біля 
криниці.

— «П'ятьох мужів ти мала, і той, що те
пер з тобою, не твій муж»,— читав він.

— Брехня, — заперечила Стіна й підняла 
два пальці. — Я мала двох, і Яні, що тепер 
зі мною, мій чоловік. Отак!

Блум відклав біблію, побачивши, що 
Стіна розуміє її дослівно, і вдався до про
стих доказів.

— У кожному разі, ви мали на одного 
більше!

— Атож, — погодилася Стіна, — але один 
і чотири — це не те саме.

— Хіба вас не вчили, що подружня зра
да— се гріх?

— Вчили. Але коли то воно було, хто 
його пам'ятатиме кожного дня, — скриви
лася Стіна.

— Ви, гадаю, ще не дійшли до того, щоб 
геть забути про господа бога?

— Я не мала на нього часу, — визнала 
Стіна.

— Але господь про вас не забув, ма
буть, тепер ви в цьому переконалися, — 
мовив Блум з деяким тріумфом.

— Я ніколи не думала, що він такий об
разливий,— сказала Стіна таким тоном, ні
би йшлося про звичайного сільського кра
маря.

її слова викликали в Блума радісний гнів. 
Він зібрав усі громи й почав вергати їх — 
розводитись про кару за наші злочини 
й про гордощі, що їх знищить рука гос
подня.

Очі в Стіни зволожились, вуста й ніс гір
ко скривилися. За якусь хвилю, коли про
повідник замовк, щоб звести дух, Стіна 
покірно сказала:

— Так, це правда, не можна робити те, 
що ти хочеш. Але бог, мабуть, любить, щоб 
йому платили так, як заплатила я.

її слова приголомшили Блума.
— Заплатили? Схаменіться, жінко? За

платили! Ви гадаєте, що тепер поквиталися 
з богом? Чим можна заплатити господові 
за зло, яке ви вчинили?

Він звів очі вгору і, готуючись до ново
го наступу, промимрив собі під ніс: «Оті.



ще мені місіонери з їхніми балачками про 
темряву й душевну вбогість тубільців! По
бачили б вони, які погани є серед нас, 
у нашій освіченій країні...»

— Через вас, через ваші тяжкі гріхи Ісус 
умер на хресті. Він терпів муки, щоб ваші 
гріхи були прощені. А ви не соромитеся 
згадувати про свій нікчемній біль під час 
пологів...

Стіна сперлася на лікоть, і попіл злетів 
з ЇЇ обличчя.

— Будь такий ласкавий, стули пельку 
й не базікай про нікчемний біль під час по
логів, шмаркачу! Нічого тобі тут сидіти 
й просторікувати про якусь там давно про
литу кров. Що ти знаєш про кров і муки? 
Розкудкудакався, як квочка!

— Заспокойтеся, люба пані! — забелько
тів Блум. Він раптом став увічливий, бо хо
тів, щоб і вона обережніше добирала сло
ва.— Я зовсім не мав наміру зменшувати 
тягар, який... який...

— Який що? — запитала Стіна, і в голосі 
ЇЇ забриніла погроза, як у здорової.

Блум злякано всміхнувся.
— Адже в першій книзі Мойсея сказано: 

«В муках родитимеш дітей своїх». Це ж 
цілком природно, правда? І ви вже, бачу, 
зовсім видужали, бо жартуєте, — мовив він 
улесливо. — Крім того, хіба ви не заслужи
ли такого своїм вчинком?

— Я ж визнаю, що заслужила,— відпо
віла Стіна й гнівно опустилася на подушку.

— А Христос не вчинив нічого погано
го,— вів далі Блум. — Тепер ви розумієте 
різницю?

Стіна намагалася зрозуміти:
— Спершу я лежала десять годин у пе

кельних муках, а потім мені порізали на 
шматки дитину— і це зветься, що вчинком 
своїм я таке заслужила? Хай буде й так, 
я не дріб'язкова. Та хіба не можна було 
обійтися без того, щоб ще й другий хтось 
терпів і вмирав? Бог, певне, вважає, що йо
му хтозна-як дорого треба платити за та
кий дрібний гріх... Ні, Блум, це надто вели
ка ціна! Щоб мені з тим Францом було 
тоді аж надто солодко, я не можу вам 
сказати.

Вони перебивали одне одного, спереча
лися. Блум і сяк і так пробував перекона
ти її, що Христос безневинно пролив свою 
кров, а вона показувала йому на подушку, 
чорну від власної крові.

— Ви пропаща людина, якщо не віддас
те себе господу богу.

— Таж я й так належу йому вся, з ніг 
до голови, хочу того чи ні.

— Але ви повинні вірити в спасенну 
смерть Ісуса.

— А ж>ли я віритиму, то який це, даруй
те мені ласкаво, має стосунок до того, що 
дитина показала ручку і її довелося порі
зати на шматки? Якщо бог не має з того 
ніякої користі, то чого я так страшно му-



чилася? Якщо йому милі тільки чоловічі 
муки, нехай би лишив у спокої нас, жінок.

Вони ніяк не могли дійти згоди. Стіна 
тільки зухвало відповідала: «Все ви обер
таєте догори ногами» або: «Не такий то 
вже й рай із кимось переспати, як вам 
здається».

Коли Блум пішов, Стіна лишилася така 
сама грішна, як була до його відвідин.

Одначе ті відвідини додали Стіні сили, 
І до неї повернулося бажання плескати 
язиком: а вона вже подумала, що більше 
ніколи не матиме такої радості. Стіна вста
ла, почала потроху забувати про свою ли
ху пригоду, влилася між розпатланих, за
дерикуватих Скратарів і разом з ними зма
галася за життя. А через півтора року за
була вже геть усе, коли народила рудень
кого хлопчика, і так легко, ніби зварила 
юшку на вечерю.

Прийшов кінець шкільного року. Клодет 
закінчила шість класів, і їй було дуже сум
но. Вона все-таки любила школу, хоч як 
часом там знущалися з дітей, хоч яка дов
га була зимова дорога. Запах паперу 
й крейди, органна музика, уроки географії, 
що розпалювали тугу за далекими світа
ми. Сільські діти, до яких вона прагнула 
належати і серед яких мала найближчу 
приятельку.

Та за шість років сільська школа не по
бачила в ній ані пильної учениці, ані доброї 
приятельки. Клодет непоміченою перехо
дила з класу в клас.

Діти, що боялися лишитись на другий 
рік, поховали свідоцтва й тихенько повтіка
ли, решта зібралися в гурт і порівнювали 
оцінки.

Клодет читала своє свідоцтво сама, стоя
чи трохи осторонь від решти учнів, не мож
на було сказати, що її відштовхнуто, але 
вона також не почувала, що належить до 
цього гурту.

Свідоцтво було звичайнісіньке: «добре», 
«посередньо», «добре», «добре». Лише 
з каліграфії «відмінно», а решта — сама 
пересічність. Якраз таке свідоцтво, як годи
лось для дитини з Острова.

«Але ж я належу до села, до Екстреска, 
до...» — До горла їй підкотив гіркий клубок.

З другого боку, також осторонь, стояла 
Грета і також читала своє свідоцтво. Не
сподівано вона підійшла до Клодет і за
питала:

— У тебе, мабуть, дуже гарні оцінки?
Клодет мовчки простягла їй аркушик.
Грета прочитала його й почервоніла, але

свого свідоцтва не показала.
— Це ж страшенна несправедливість,— 

обурилася вона, і Клодет бачила, що слова 
її цілком щирі.

Грета взяла її під руку і пішла з нею пів- 
N  нічним схилом.
Ю  — Ти така старанна, але дуже несміли

ва... Ти могла б краще показати себе. Мені 
соромно, що я одержала кращі оцінки за 
тебе, бо, якщо чесно сказати, ти більше за 
мене знала.

— Так, — стомлено мовила Клодет.
То був її останній день у школі і перший, 

коли її взяли під руку.
Грета була якась розгублена, плутано го

ворила про майбутнє, про те, що їм треба 
вчитися далі й поїхати кудисґь у світ.

— Так, — байдуже мовила Клодет.
Грета зупинилася: їй треба було верта

тися. Вона водила носаком по піску і мала 
такий вигляд, наче почувалася в чомусь 
винною.

— Ти мене не любиш, — з розпачу зва
жилась сказати Клодет.

— Ні, — відповіла Грета, — зовсім не лю
блю.

— Тебе тут також не дуже люблять... То 
чому б нам колись не... чому б...

Якби відштовхнуті могли триматися ра
зом, вони б не були відштовхнутими.

— Не знаю, — мовила Грета.
Клсдет бачила, що це чесна відповідь, 

бачила, що Грета була в селі остров'янкою.
Розлучаючись, обидві відчули полегкість. 

Ніяково сказали одна одній дитячі слова 
прощання і пішли кожна в свій бік.

Клодет спускалася схилом, а решта ді
тей з Острова були вже біля болота: нині 
вони йшли швидше, ніж звичайно, раді, що 
стали вільні й що нарешті настало літо. Ві- 
ран сміялася, як усі Скратари: вона скінчи
ла школу і взимку зможе вже кудись на
йнятися. її сміх долинав аж до схилу. Ма
буть, вона глузувала з учительки.

Ті Скратари нічим не переймалися; Віран 
напевне мала гірші оцінки за Клодет, але 
це їй нітрохи не заважало весело молоти 
язиком.

Клодет дивилася на дорогу: вона вже ні
коли не стежитиме за хмарами, дошуку
ючись їхньої краси, не буде ні малювати 
для когось, ані складати вірші. Вона нена
роком глянула на свою гарну руку і плю
нула на неї. Тоді посмикала себе за коси, 
аж сльози виступили на очах.

Вдома вона не знала, куди сховатися, бо 
не хотіла нікого бачити. Але Анна гукала 
її так настійливо, що Клодет не змогла ні
куди втекти.

Бабуся сиділа на землі за хатою й роз
мовляла з куріпкою. Кілька день тому 
з лісу приблукалася біла куріпка і ходила 
за Анною, як курка.

Бабуся не спитала, що було в школі, си
діла й щось мурмотіла про щоденні спра
ви, про торф, про овечий гній, добрий на 
квіти, про те, що треба купити мила, бо не
ма чим випрати шкарпетки.

Клодет дедалі хмурнішала. Потім Анна 
повела мову про те, що якась жінка в се
лі ось-ось має народити дитину.



— Не знаю, чи я зможу стати їй у при
годі, але спробую.

Вона все говорила про ту жінку, й на
решті Клодет запитала:

— А чому ви почали допомагати поро
діллям?

Анна хвильку помовчала, глянула своїми 
напрочуд блакитними очима спочатку на 
куріпку, тоді на Клодет:

— Тобі скоро буде тринадцять. І, бачу, 
сьогодні ти якась засмучена. Відкрити тобі 
таємницю? Таку, яку я ще н|кому не від
кривала? Я була майже доросла, коли мала 
стільки років, як ти, еге ж, а справжньою, 
розвиненою жінкою так і не стала. Одне 
слово, того літа, як мені сповнилось тринад
цять... я народила сина. Атож. Цілу ніч про
була з ним коло струмка.

Клодет, що сиділа біля старої, лягла го
рілиць у траву. Отже, в тринадцять років 
можна народити дитину. Мабуть, є ще 
більша мука для дівчини, аніж бути негар
ною.

Вона запитала в думці, бо губи не могли 
вимовити цих слів:

«І ніхто про те не довідався?»
Анна відповіла на це невисловлене за

питання:
— Ніхто б не подумав про дитину, що 

вона вагітна. Коли я почала грубшати, всі 
казали: «Щось ця Анна рано вбирається 
в тіло». А мене від того тя.гару почало зги
нати. Потім я вже так і не випросталася.

«І ви не мали з ким поговорити? Люба 
моя бабусю... Золота бабусю»,— думала 
Клодет.

— Ні, — відповіла стара.— Якби Карін, 
моя сестра в перших, була старша — але їй 
було тоді тільки одинадцять років.

«А він? Той... хто то був?» — Клодет по
червоніла. Перед очима в неї з сорому й 
гніву замиготіли червоні кола.

— Звичайно, Стефан, — відповіла Анна 
й усміхнулася. — Іншого я ніколи не знала. 
Він тоді продав татові коня, того, що по
тім здох, як ми їхали до церкви. Ну, і як 
уже сторгувалися, випили добрий могорич. 
Згодом, уже збираючись додому, він сам, 
без тата, зайшов до стайні попрощатись із 
тим конем, якого продав. А я під повіткою 
сікла при світлі буряки й чула, як він го
ворив до коня. Стефан завжди був ласка
вий до коней.

«Але до вас, бабусю, до вас? Був страш
ний, як той бугай?»

Клодет здригнулась і вчепилася в руку 
старої, не наважуючись глянути на неї.

— Так... Але потім я пам'ятала тільки, 
як гарно він промовляв до коня. І закоха
лася в нього. Хотіла, щоб він повернувся. 
А він, мабуть, думав, що тоді під повіткою 
була котрась із служниць. Темно було, 
осінь.

«А згодом, узимку, як було згодом, лю
ба, дорогенька бабусю?»

— Важка була зима, таки важка. Одне

слово, я була вдома, поралася коло овець, 
пряла, ткала... Але відразу стала старою 
дівкою після тієї ночі над струмком. Спина 
моя так і не випросталася. Я нікуди не хо
дила, не розважалась, як інші дівчата. 
Спершу була впевнена, що він повернеться 
й одружиться зі мною, як я буду старша. 
Я ж бо була дочка заможних батьків, ви
гідна пара, хоч іще й надто молода. Але 
через два роки після ночі над струмком, 
тієї неділі, що я конфірмувалася, Стефан 
одружився. Бучне було весілля, і Габріеле- 
ва Єва, твоя бабуся, була вродлива дівчи
на. Вбога орендарева дочка, але вроді її 
можна було позаздрити. Стефан тоді та
кож був показний із себе, та й багатий.

Куріпка стрибнула Анні на коліна, пере
хилила голову і глянула на стару, ніби чо
гось прохала.

— Чого ти хочеш, дурна? Тулишся, як 
злякане курча, — сказала стара.

— Кажіть далі, бабусю, що було в церк
ві.

— Я сиділа на передній лаві, зовсім 
близько від молодих. Коли вони стояли пе
ред вівтарем і співали псалом — знаєш, 
той, що завжди співають, як мають уже 
виходити з церкви, — я так пильно подиви
лася на нього, що він відчув це й собі гля
нув на мене. І тоді я побачила, що він 
не знає, хто я.

«О сердешна бабусю...»
— Не тільки я одна була така. Він у тих 

околицях знав багато дівчат. Не сама я 
плакала того дня. Плакали й інші. Сердеш
ні дівчата. Гай-гай, скільки їх було.

— Я читала про таку дівчину, що хотіла 
вкоротити собі віку. А в вас, бабусю, ніко
ли не було такої думки?

— О ні, я жила собі, як перше. Але мені 
було тяжко, що моєму синові не судилося 
жити.

Анна замовкла, а Клодет не знала, що їй 
ще спитати.

— І так воно якось пішло, що я почала 
хвилюватися, коли хтось мав народити ди
тину. Ніби то я сама була вагітна, ходила 
й боялася, що не все буде гаразд. І так я 
зрозуміла, на що можу придатися людям. 
Я почала допомагати породіллям. Почува
лася так, ніби сама родила, і робила все, 
щоб не сталося того, що тоді зі мною. Вів
ці, вивихи — то все тільки, щоб згаяти час, 
а справжнє моє життя полягало в турботі 
про породіль. Тільки-но пологи щасливо 
кінчалися і я полегшено зітхала, як знахо
дилась якась інша вагітна, і я знову була 
коло неї. І завжди все було добре, до то
го випадку із Стіною. — Стара сумно поки
вала головою. — Страшна це річ, доню, по
різати дитину на шматки. Півтисячі живих, 
що ними я могла б похвалитися, — ніщо 
в порівнянні з тим мертвим. Я її поперед
жала. Вийшло на моє. І моєму синові до
велося ще раз померти. Бережись, дитино, 
щоб не виходило на твоє.



Вони сиділи мовчки. Анна була засму
чена.

«А чому ви одружилися з дідом?» — по
думала Клодет і здригнулася.

— Він якраз мені до пари.
«А він тепер знає про вашого сина?»
Анна всміхнулася, майже хитро:
— Ні, цього не знає ніхто. Лише ти і я.
Клодет аж голова пішла обертом від та

кого довір'я: її сприйняли, як дорослу, 
втаємничили в таку трагедію.

— Люба, сердешна бабусю, як мені вас 
шкода, — незграбно спробувала Клодет уті
шити стару. — Які ви бідолашні.

— Ні, а надто, відколи я тебе народила. 
З усіх дітей, яких я народила, ніхто не був 
мені такий милий, як ти, доню.

Клодет не могла питати далі. Ця диво
вижна мати любила її! Дівчину виповнила 
радість; почуття пекучого сорому за відь
му, за оцінки, за те, що вона плюнула на 
себе, потьмарилось, мов далекий спогад, 
забулося. Все це було так давно. Як вона 
могла ненавидіти того, кого любить ба
буся...

— Найголовніше — не втратити того, що 
дає життя. Треба терпіти, коли вже так ви
паде. Вона образила мене і Фріду, я роз
сердилась і хотіла помститися. А потім уже 
було запізно. Коли вже показалася ручка, 
не лишилося іншої ради, як різати. А мені 
не треба було мститися. Для мене ж бо 
головне — народження. Як уже раз усвідо
миш, що тобі в житті призначене, то треба 
те й робити. Всім своїм єством. І не втру
чатися в те, що тебе не стосується.

— А що мені робити? Що мені призна
чено в житті? — запитала Клодет.

Стара глянула на неї з незворушним ви
разом обличчя.

— Не питай мене. Я вже й так досить на- 
чаклувала. Але ти не бійся. — Анна підве
лася.— Треба піти по торф, а то вже й так 
пізно, — мовила байдуже й рушила до лісу.

Клодет пішла за нею.
— Можна мені з вами?
— Краще поможи Фріді.
Стара подибала хильцем, навіть не озира

ючись, а Клодет стояла й дивилася їй услід. 
Щойно бабуся була така людяна й близь
ка, а тепер, як тільки повернулась до неї 
спиною, знову стала страшною.

Клодет аж морозом обсипало. Вона по
вернулася і пішла додому.

В хаті саме підвечіркували, коли вона 
зайшла.

Франц із хлопцями сиділи коло столу 
і сьорбали з глибоких тарілок, а Фріда кру
тилася по хаті з маленькою мисочкою 
в руках, їла й заразом поралася.

Піч, казанок з водою, теляче пійло, від
сунене, щоб прохололо,— за всім цим вона 

^  мусила пильнувати саме під час їжі. І так 
Ю  було завжди.

А Франц, навпаки, останніми тижнями 
був не такий, як завжди. Він пробував на
близитись до Фріди, показати всім, кого 
вважає за справжню дружину. Свою поша
ну до неї він в основному виявляв тим, що 
не давав попуску хлопцям. Скінчилися вже 
«ми, чоловіки», скінчилися й нечемні ви
хватки. Натомість у хаті раз по раз чути 
було: «Хлопці, принесіть матері води»,
«Хлопці, запитайте, чи матері* не треба на
різати ще січки».

Фріда не раз бачила, що вони наносять 
до хати грязюку, однак усі її слова були 
марні: ніхто з хлопців не брав їх до серця. 
Але тепер Франц гримав на них: «Як мама 
каже, що треба витирати ноги, то витирай
те, зрозуміло?»

Хлопці червоніли й не могли збагнути та
кої раптової зміни в поглядах на матір. 
Фріда також червоніла й мимрила, що 
зовсім не хоче мучити дітей.

Часом Франц здобувався навіть на 
якийсь жарт, щипав її або казав: «Чи не
будеш ти ласкава дати своєму Франсуйсові 
трохи кави?»

І Фріда, яку він стільки років відштовху
вав од себе, що вона нарешті змирилася з 
цим, стояла, мов провинний перед суддею* 
і не могла боронитися милою балачкою.

Клодет дивилася на батька трохи зверх
ньо. Своїм постійним невдоволенням він 
тримав людей на відстані й викликав до 
себе їхню повагу, та як тільки забував про 
те, зразу впадало в око, який він кумедний 
і незграбний. Ну звичайно, він дбав тільки 
про болото й не мав часу навчитися розу
міти інших людей, та й не бажав цього. Ох, 
якби він так не хизувався вже тим своїм 
смутком! — думала Клодет, поки батько 
щомога вдавав із себе чемного.

— Ну, Клаудето,— Франц дозволив собі 
таке марнотратство — звернутися до дочки 
на ім'я, бо звичайно він робив це тільки 
при доконечній потребі,— мабуть, рада, що 
скінчила школу й будеш тепер доглядати 
худобу? Мамі потрібна буде допомога в 
стайні. Восени, як отелиться ще й телиця, 
доведеться доїти чотирьох.

Клодет сіла й мовчки заходилася їсти. З 
запаморочливої височини — розмови з ба
бусею про любов, про те, що треба терпіти 
свою долю, покірно нести свій хрест,— во
на впала вниз, до дрібної буденщини, до 
обов'язків, які не були їй до серця. Вона 
не знала, що їй судилося в житті, але що 
то не було доїння корів, знала напевне. Бо 
в неї були для цього надто малі й слабкі 
руки. Та ще й вона боялася корів, сідала 
якнайдалі від них і все чекала, що ті її хви
цатимуть. А корови й собі нервували, вони 
воліли, щоб їх доїли міцні жіночі руки.

Те саме було і з Фрідою — вона кривди
ла худобу тим, що ставилася до неї, як до 
окремого типу людей.

— Лише поки хлопці скінчать школу,



Потім нехай вони вчаться доїти,— відповіла 
Клодет.

— Вчитися такої бабської роботи! — ви
гукнув один із близнюків, але Франц грим
нув на нього, наче сам ніколи не вживав 
такого слова.

— Ми, коли скінчимо школу, то возити
мемо ліс,— сказав другий близнюк.

Така відповідь більше задовольнила бать
ка. Він і собі заявив, що колись подасться 
з екстрескцями на роботу далі на північ. До 
великих смерекових борів. Там добре пла
тять. Замінить коня. Звичайно, шкода Фло
ри, але вона вже надто стара возити дере
во.

— Одне слово, нам, здається, починає 
трохи прояснюватись. Я все собі думав: 
колись неодмінно настане такий день, що 
люди почнуть зі мною рахуватися, хоч ба
гато чого довелося витерпіти. Бо якщо вже 
ти вдався не такий слабак, як інші...— Франц 
глянув у бік садиби сусіда, що вічно ко
ристувався громадською допомогою, але 
інша садиба нагадала йому про те, що він 
щиро намагався забути, отож знову звер
нув очі на Фріду, свою справжню дружи
ну.— Одне слово, як ти гадаєш, даси собі 
взимку раду в стайні, коли дістанеш на під
могу дочку?..

Фріда муркнула від печі, що, мабуть, 
дасть.

— Тільки треба тобі трохи підрости,— 
сказав Франц дочці: вона була маленька, 
на вигляд ще зовсім дитина.

Клодет злякано подумала про снігові за
мети, про гноївку, про важкі відра й глибо
ку криницю. Про дійниці. Про те, що вона 
не вміє підступити до худоби.

— Спробую, хоч думаю, що не це мені 
призначене,— відповіла вона.

— Що-о? А що ж тобі призначене? — 
запитав Франц, кліпнув очима й значуще 
пирхнув.

— Я хочу вчитися,— відповіла вона й по
червоніла.

— Розумію, — сказав він, і в ньому враз 
ожила давня гіркота.— Могла б учитися, 
якби Стефан не...— Він навіть не знайшов 
слова, щоб визначити ним батькову нікчем
ність.— Гадаєш, я не хотів учитися, як був 
молодий? Гадаєш, мені приємно було пха
тися сюди на болото, щоб стати оренда
рем? — Він поклав ложку й відсунув од се
бе тарілку.— Може, ти так запишалася 
через свідоцтво? — додав він, і в його очах 
блиснула надія.

Клодет довелося показати свідоцтво, і, 
поки батько його читав, вона сиділа зату
ливши обличчя руками.

— То неправда,— захлипала вона.— Я 
маю...

Франц був розчарований. Хвилину він 
мовчав і тільки сопів. Нарешті озвався з 
неприхованою іронією, але так, щоб поті
шити дочку.

— Ну що ж, одного генія ми вже маємо 
на Острові, і я сказав би, що й досить.

На роздоріжжі коло Францової садиби 
спинилася машина, і хлопці кинулися до 
дверей, гукаючи:

— Машина! Машина!
З машини виліз високий понурий полі

цейський із синьою ніздрюватою барабо
лею замість носа. Все, що він казав, прохо
дило крізь ту бараболю, тому його мову 
важко було зрозуміти, ще між іншим ціл
ком пасувало до його службового станови
ща.

Слухаючи його, кожен мимохіть думав, 
що навіть Нордмарків гучний голос проти 
поліцейського не мав ні крихти владності.

Навколо поліцейського з’юрмилися всі 
мешканці Острова. Він суворо глянув на 
дорослих, помічник, що приїхав разом з 
ним, так само з-під лоба глипнув на дітей, 
отож усі раптом відчули страх.

Бо хіба важко переступити закон, а над
то, коли ти орендар? От хоч би може ви
пливти на люди таке, що всім відоме, як 
заборонене: куріння самогону, полювання 
на лося чи крадіжка дерева з державного 
лісу. А що вже казати про те, чого ніхто не 
знає, дозволене воно чи ні. В контракті 
було принаймні двоє слів, значення яких 
ніхто не розумів: «відбуток» і «обліг». Те
пер, мабуть, їм доведеться за це відповіда
ти.

Поліцейський посіяв у їхніх серцях триво
гу й неспокій, що жінкам аж дух забило. 
Навіть у байдужого до всього Стефана 
чоло вкрилося потом від напруги. А слух
няний Франц наважився запитливо глянути 
на свого сусіда Яні.

Та виявилося, що поліцейський прибув 
геть з іншого приводу. До нього дійшла 
чутка, що відомості про мертвонароджену 
дитину, подані до лікарні, не зовсім прав
диві.

Стояв чудовий літній вечір, але весь Ост
рів посірів і занімів від згадки про ті пологи.

Минула добра хвилина, поки поліцейський 
з носом мов бараболя довідався, хто була 
та породілля.

— Будьте ласкаві розповісти мені, як від
бувалися пологи, — загугнявив він.

— Це, певне, той плюгавий Блум набре
хав, — відповіла Стіна й, стуливши свої ши
рокі губи, надовго замовкла.

Поліцейський знову загугнявив, і цього 
разу вона відповіла йому тремтячим голо
сом, сумно і водночас зухвало:

— Якби він отак пролежав десять годин 
у пекельних муках, а тоді ще й від нього 
зажадали б розповісти, як воно було, то, 
мабуть, і язика проковтнув би.

— Я не приїхав сюди слухати ваші неби
лиці, — сказав поліцейський голосом судді.

Одначе всі остров'яни ніби дослухалися 
до власних спогадів і не звернули уваги на



невдоволення поліцейського. Дослухалися 
до себе і морщили обличчя.

Він довго кричав, застерігав і погрожував, 
поки нарешті дістав сяке-таке уявлення про 
ті пологи.

— Що зробила та Анна? — запитував він.
— Самі помізкуйте, що можна було зро

бити, вибір тут невеликий.
Аж тепер остров'яни втямили, що Анні 

загрожує небезпека, і всі як один стали на 
її захист.

— То виходить, моя стара мала вмерти, 
чи як? — озвався врешті Яні.

— Це справи не стосується! Я вірю, що 
іншої ради, як порізати дитину, не було, але 
це має право зробити тільки лікар. Хіба ви 
не розумієте, до чого б дійшли люди, якби 
перша-ліпша...

— Більше ніхто на таке не зважився б і 
більше ніхто не зумів би, Анна не перша- 
ліпша, а виняток, — мовив Стефан.

— Це справи не стосується! У нас нема 
одного закону для звичайних людей, а ін
шого для виняткових. Я хочу з нею пого
ворити.

Та ніхто не хотів показати, де вона живе. 
Довелося поліцейському ходити від хати до 
хати, але Анни ніде не було, і тоді він роз
сердився. Остров'яни, побачивши, що Анни 
немає дома, відчули полегкість, обступили 
поліцейського і почали допікати йому під
ступними запитаннями:

— А якби вона нічого не зробила, і мати 
разом з дитиною пішли на той світ, це за
кон дозволяє?

— Хто б тоді подбав про решту дітей?
— Це справи не стосується!
— Мої діти повмирали, і ніхто навіть паль

цем не кивнув, — сказав Нордмарк.
— Може, тому, що не мали чого їсти,— 

зауважив один із його синів, що дивом ли
шився живий.

— Як мені кортіло часом видоїти чиюсь 
корову. Але то вже було б зовсім проти 
закону, ми добре знаємо. Хоч ми й жили 
тоді в сусідській стайні, — сказала Гільда.

— Вже швидше вкрадеш, бувало, яку 
краплю в сільської корови. Не так соромно, 
як хочете знати, — додав Нордмарк глу
хим, гнівним голосом.

— Авжеж, помирати з голоду законно,— 
докинув Яні.

Поліцейський в одно гугнявив: «Це спра
ви не стосується», проте остров'яни ще 
дужче насідали на нього, і тоді йому до
велося вдатись до хитрощів:

— Дуже можливо... атож, мабуть, що 
так... либонь, її відпустять. Може, навіть 
винагородять за допомогу. Але вислухати 
її треба обов'язково. Тому наказую при
вести її сюди.

Остров'яни скоса позирали на нього і не 
дуже квапилися виконувати.

— Лише на коротку розмову... Я не ба- 
м  жаю їй зла, — сказав поліцейський. А тоді 
О  майже жалісливо: — Боже, та я ж тільки

виконую свій обов'язок... Я мушу цей ви
падок розслідувати... тільки поверхово. До
скіпуватись не моя справа...

Коли вже поліцейський так посумирнішав, 
то й їм не годилося далі впиратись і хит
рувати. Зрештою, він був чужий на Остро
ві, і треба, щоб цей приїзд не скінчився 
сваркою.

Франц сказав Фріді, щоб пішла спекти 
млинців. Він не мав що сдаз^ти поліцейсь
кому, але ж млинці досить красномовні са
мі собою. Тоді всі почали шукати Анну. В 
кошарі вона не могла сидіти, бо овець ви
гнали пастися.

Врешті Клодет довелося сказати, що ба
буся пішла до лісу по торф.

І люди рушили в ліс, гукаючи: «Матусю 
Анно, де ви?»

Поки остров'яни шукали Анну, поліцейсь
кий з помічником сиділи собі в Францовій 
хаті і їли млинці.

Шукачі повернулися без старої й знову 
злісно поглядали на ситих поліцейських.

— Не інакше, як матуся Анна ясновиди
ця, — мовила Гільда.

— Еге ж, і через це так і проситься на 
язик запитання, чого ж вони, власне, при
їхали до нас, — додала Стіна з люттю в 
голосі.

Остров'яни розійшлися порати худобу і, 
пораючи, весь час сподівалися, що ось-ось 
хильцем надійде стара, спиниться раптом у 
дверях стайні, коли вони йтимуть із дійни
цею цідити молоко, або сидітиме на ко
лоді.

Одначе Анни не було.
І тоді поліцейському довелося подбати 

про інше, коли він переконався, що старої 
ніхто не ховає. Він поїхав до села й скли
кав людей шукати її.

Люди ходили по околиці цілу добу, особ
ливо пильно обшукували підступне болото.

І коли знову почало вечоріти й вони вирі
шили ще раз прочесати ліс, її знайшли всьо
го за якусь сотню метрів від Стефанової 
хати. Вона лежала долілиць, і її дрібна по
стать була непомітна на тлі поламаних віт
ром дерев.

Орендарі влаштували похорон, але якийсь 
наче не справжній, як діти, що ховають у 
землю дерев'яні палички. Вони ще довго 
вірили, що Анна жива і одного дня з'явить
ся додому.

Одначе втрата помалу стала відчутною. 
Люди дивилися на Стефанову хату, але там 
не було нічого, що зігріло б думку, здиву
вало чи втішило. Не було нікого, хто б роз
повів про гномів і про давнину.

Клодет, як й інші остров'яни, знала, що 
бабуся померла, але довго не могла в це 
повірити.

Вона згадувала Третин меланхолійний 
опис, яка гарна була на смертній постелі 
тітка Карін в Екстреску. Біла, усміхнена, із



складеними на грудях руками, з молитвою 
на устах до останньої хвилини. Бабуся Анна 
була така сама добра, як і Карін! Та все 
ж, якби Клодет зустріла Грету і якби вони 
завели мову про небіжчиць, Клодет не 
змогла б розповісти так гарно про Аннину 
смерть.

Анна не повинна була померти такою нік
чемною смертю.

Село-мрія могло й далі глузувати з 
Острова-дійсності. Дівчина довго спереча
лася сама з собою, аж поки брала гору 
зненависть до себе.

Тоді вона втішала себе тільки згадкою 
про бабусині слова: «З усіх дітей, яких я 
народила, ніхто мені не був такий милий, 
як ти, доню», ніби літній легіт освіжав її 
збурену душу. Вона усміхалася і все забу
вала.

За смугою лісу на північному краю Ост
рова тяглося широке болото, що звалось 
Великою трясовиною. їй, здавалося, не було 
меж. Ніхто не долав її спокійно, за кожним 
кроком трясовина наче про щось сумно 
шепотіла, відразно булькала, зітхала й плак
сиво скиглила.

Більшість дітей з Острова змалку співчу
вали болотові, а надто його карликовим 
деревам — сухотні, жалюгідні, вони мали в 
собі щось людське. Дітям паморочилося в 
голові від самоти, якою віяло від тих дерев. 
Який жах — стояти тижні й місяці, або й 
ціле життя, і нічиє око на тебе не зверне 
увагу! Отож діти з Острова змалку думали, 
що втішають дерева своєю присутністю, що 
природа потребує людського ока, голосу, 
товариства.

Трясовина була вкрита твердими, колю
чими кущами й наїжаченими купинами, між 
якими причаїлися підступні віконця багна. 
Те багно було важке, чіпке, не хотіло від
пускати людську ногу, коли вона йому по
падалася. Смердюче й бридке. Тільки на 
короткий час восени трясовина прояснюва
лася, як кущі червоніли, а трава жовкла — 
тоді багно полискувало, коли примружити 
очі й дивитися на нього здалеку. Але сту
пиш у нього — і виявиться, що воно таке 
саме чіпке й липке, як і кожної іншої пори 
року.

Коли діти орендарів віддавали болотові 
стільки ніжності, скільки, на їхню думку, во
но потребувало, а болото й далі було таке 
саме понуре, лишалося тільки вибрати одне 
з двох: або втопитися в ньому, або крик
нути тому похмурому місцю: «Чхати хотів 
я на тебе!» Болото вабило до себе, і діти 
ходили туди в різні періоди свого життя, і 
більшість поверталися живі й здорові, з 
жабою або з гіллячкою бредунця в руках. 
Тільки Гадарові не пощастило.

— О господи, якби він не був кривий! — 
бідкалася Гільда.

— То той клятенний гендляр, що прода
вав салаку, так заморочив йому голову

своєю балаканиною про рибу, — казав 
Нордмарк. — Багаті нічим не гребують, як 
треба вбити в злидаря дитину.

Гадар змайстрував собі вудку з вербово
го прутика й зогнутої шпильки.

Раннім літом трясовина розквітала невин
но-білим цвітом морошки. Діти верталися 
додому й захоплено розповідали, чого мож
на чекати після такого моря цвіту. Вони 
назбирають цілі бочки ягід, продадуть яки
мось панам, розбагатіють і куплять собі 
лижви та гармонії. Одначе дорослі не да
вали ввести себе в оману. Не хотіли навіть 
піти глянути на квітки:

— Тільки злість візьме.
— З того не буде ніякої користі. Квітне, 

аби лиш нам душу роз'ятрити.
Бо як тільки морошка починає відквіта- 

ти, а спідні листочки не встигають ще роз
винутися, приходить злива, заморозки чи 
бурі, зривають білі пелюстки, і кволий за
в'язок, полишений на волю негоди, не ви
тримує й гине. Подекуди зав'язок уціліє, 
захищений бадиллям, і тоді з нього родять 
ягоди — якраз стільки, щоб люди не забу
ли, яка смачна й гарна морошка.

Проте кожний сьомий чи десятий рік до
щі оминали той небезпечний для квіток 
тиждень. Погода була тепла, тиха, і зав'я
зок на квітках міцнів і дозрівав.

Такого року трясовина невпізнанно міня
лася: не видно було землі, самі тільки
яскраво-жовті ягоди. Навіть не чути було 
схожого на плач хлюпання; чи світило сон
це, чи ні, а з землі било проміння, зача
ровуючи все навколо.

Тоді з Острова приходили діти й дорослі; 
то було життя, щастя. Ніхто не нарікав на 
комарів. Коли хтось не туди ступав і загру
зав по коліна в багно, то тільки добродуш
но сміявся. Ягоди мінилися вологим блис- ' 
ком, збирачі цілими жменями пхали їх у 
рот і, жуючи, щось белькотіли з захвату.
Яка радість, яка втіха дочекатися такого дня!

А потім давали ягодам лад. Продавали 
їх і вторговували гроші на цукор, варили 
повидло, таке смачне, що ним можна було 
підкупити навіть святого Петра, якщо не 
самого господа бога. Повидло з морошки 
мало тільки одну ваду — в ньому було 
повно дрібненьких кісточок, що застрявали 
в зубах і викликали біль, та нікому й на 
думку не спадало жалітися на те — морош
ка була бездоганна, свята.

— Якби знаття, звідки в ній береться 
стільки сили!

— Еге ж, справжнє тобі диво. На тому 
болоті не росте й билинки такої, що го
дилася б корові чи вівці. А ці хирляві де
рева, що стирчать із нього, придатні хіба 
що в піч. Земля така пісна й неродюча,— 
а як виросте на ній морошка, то здається, 
що то найщиріше золото.

— А може, там, на кілька кілометрів W
глибше, справді є золото? Ч>



— І цей блиск — то його випромінюван
ня, чи як там його звуть.

— Може. Такого врожайного на морош
ку літа, як це, в що завгодно повіриш.

— А ти чув, що на півдні, де все є, де 
люди купаються в яблуках, пшениці й тро
яндах, морошки нема?

— Так їм і треба!
— Ото якби можна було скорити тря

совину!

Бувало, котрогось дня остров'яни напов
нювали ягодами весь посуд, який тільки був 
у них, а болото й далі яскріло ягодами, на
че їх ніхто й не збирав. Тоді людей опано
вувало почуття якогось безсилля. Вони хва
лили болото всіма словами, які тільки зна
ли, але на нього ця хвала не справляла ні
якісінького враження. Люди накидалися на 
нього, мов грабіжники, а виявлялося, що 
його щедрот поменшало лише на крихту. 
Люди бентежились: вони не мали з чим це 
порівняти в своєму убогому орендарському 
світі.

Кілька днів остров'яни сиділи вдома, даю
чи ягодам лад, а думкам спочинок після 
такої щедрості.

І поки ніхто не дивився на морошку, що 
скапувала солодким соком, її пора зненаць
ка минала. Ягоди опадали в кислий грунт і 
гнили там разом з болотяною травою та 
хмизом.

Коли Меріт пішла на додаткові курси, во
на приємно вразила панну Лідгрен, попро
сивши, щоб та дала їй щось важче з ма
тематики. Позичені підручники з алгебри й 
геометрії Меріт вивчила майже без нічиєї 
допомоги. Дівчина буквально ковтнула ту 
всю науку, яку вчителька долала кілька ро
ків у семінарії, вона виявилась для Меріт 
простою забавкою.

Мешкала Меріт в одного господаря і до
помагала коло худоби та в кухні, крім двох 
годин після обіду, коли ходила на курси.

Спала вона у кухні на окремому ліжку: 
господарі мали тільки троє дітей, і спати 
було де.

Але майже не бувало такого вечора, щоб 
сільські хлопці не приїздили на лижвах і не 
шкрябали до Меріт у вікно, коли в хаті га
сили світло.

— Меріт, відчини двері і впусти нас, — 
просили гуртом хлопці; жодному з них не 
було менше вісімнадцяти років.

— Впусти нас, і побачиш щось незви
чайне.

— Не побачу, бо темно. Йдіть до Анни 
на Острів, вона й уночі бачить.

— Впусти нас і почуєш якусь новину. *
— Мені не цікаво.
— Що, вчителька тобі всяку цікавість ви

била з голови?
со І тоді Меріт ішла й нишком відчиняла 
*0  двері.

Хлопці заходили червоні, змерзлі. Меріт 
знову ховалася під ковдру, найсміливіші сі
дали коло неї, а решта на стільцях.

Вони загадували наївні загадки, жартува
ли. їм добра було з нею, а від сміху Меріт 
їм здавалося, що вони хтозна-які дотепні.

При всій своїй дівочій звабі, Меріт мала 
в собі щось хлоп'яче, і це зменшувало їх
ню ніяковість; вона не набивала собі ціну 
всілякими мінами.

Господиня щовечора приходила й виганя
ла хлопців, як у кухні ставало надто гамір
но. Але за часину котрийсь повертався вже 
сам, дівчина впускала його тихцем і кілька 
годин він лежав поряд з нею.

Господиня турбувалася про Меріт, попе
реджала й просила її:

— Не добре робиш, дівчино.
— Але ж так годиться, щоб у дівчини 

були залицяльники.
— Годиться, тільки ти ще для цього за

мала.
— На зріст чи на розум?
— Та тілом ти, нівроку, як доросла, і ду

же здібна, знаю. Але ще не стала на порі. 
Ти надто рано почала звикати до хлопців.

— Бо як із самого малку з кимось спиш, 
то потім холодно й незвично лежати са
мій, — відповідала Меріт.

Господиня теж колись, як була дівкою, 
мала багато залицяльників, вони звичайно 
лишалися ночувати в суботу і в неділю. Але 
тоді залицяння було невинне, ніхто не грі
шив до шлюбу. Тепер чари погіршали, та й, 
крім того, хіба така мати, як Стіна, могла 
гарно виховати свою дочку?..

Бера Лідгрен запропонувала, щоб Меріт 
мешкала в неї, поки ходитиме на курси. 
Але дівчина відповіла, що воліє жити там, 
де зможе доїти корів.

Учителька просила її подумати про май
бутнє. Показувала їй книжки, спокушала на
родною школою та семінарією.

— Якщо я однаково маю жити в селі, то 
краще вже вийти заміж і порати худобу, ніж 
морочитися з дітьми в школі, а вечорами 
сидіти вдома самій. — Вона зневажливо 
окинула поглядом учительчину кімнату.

— То ти вважаєш, що я нещасніша за 
орендарів і господарів? — запитала Вера 
Лідгрен.

— Не зовсім так... Але мене дратує хата, 
де нічим не пахне.

— Люба Меріт, добре поміркуй! Такі 
блискучі здібності, така голова, і так себе 
змарнувати!

Меріт безжурно засміялася.
— Тебе не вабить світ?
— Як скінчу курси, то піду служити до 

Ірбека.
— Хіба ти не хочеш бути багата, ходити 

в гарних сукнях, танцювати?.. — з жалем за
питала вчителька.

— Тітка Карола обіцяла мені п'ятнадцять 
крон на місяць, то я й справлю собі гарні



сукні. А ще я чула, що в Ірбеку танцю
ють улітку на вигоні, а взимку в пекарні. 
Там більше веселої молоді, ніж в Екстреску, 
так усі кажуть.

— А потім? Як ти собі уявляєш своє по
дальше життя?

Меріт нетерпляче махнула рукою.
— Потім буде видно. Треба брати те, 

що є.
— Ти ніколи нічого не хочеш? — допиту

валася вчителька.
Це запитання видалося Меріт непристой

ним; вона затнулася, а тоді відповіла трохи 
сердито:

— Не знаю, не думала про це... Коли б 
я мала хотіти?.. Звичайно, в понеділок уран
ці хочеш, щоб швидше настав суботній ве
чір, а як починаєш копати картоплю, то 
чекаєш, коли вже будеш у кінці ниви. Але 
досі кожного тижня наставала субота і я 
досягала кінця кожного картоплища, отже...

— А про освіту ти не мрієш?
— Чому ні, я вважаю, що люди повинні 

вміти писати і так рахувати, щоб їх не ошу
кав жоден крамар чи якийсь інший пан. Але 
я вже, мабуть, цього навчилася, — гордо 
мовила дівчина.

Меріт їздила по навколишніх селах; вона 
була дужа й невгамовно весела, вся про
меніла й світилася, мов веселка: кожен, хто 
дивився на неї, наче перебирав на себе 
частку її вроди. Все в неї було гарне — ли
це, коси, постать. Та найбільшої ціни весе
лості Меріт — хоч ЇЇ й рідко коли бракува
ло, — додавала бездонна темінь очей.— 
Важко було сказати, що в них переважає — 
прихований смуток, чи просто вони такі від 
природи? Коли уста бодай на секунду змов
кали, в тій глибині очей вгадувався сму
ток, що всіх ніби зачаровував, — але як 
тільки уста знову балакали й сміялися, очі 
яскріли веселощами. Ніколи не можна було 
насититися тією грою.

На вродливу людину приємно дивитися, 
але й важко. Хто не витримує збентежен
ня, яке будить краса, і не має змоги втекти 
від неї, той пробує задушити її, виливаючи 
на неї цілі потоки лестощів. І краса зади
хається, гине. Меріт уникла такої смерті; її 
відповіді на лестощі бризкали високо, мов 
солона піна, тим часом, як важкі солодощі 
опадали на землю.

Спершу всі в селі її любили й шанували.
Мабуть, і вона себе любила; крім загад

кових темних тіней смутку в очах, ніщо не 
показувало, що вона незадоволена собою. 
Але Меріт не шанувала себе — і для неї це 
було найгірше.

Мешканці Ірбека й до того були досить 
веселі, а тепер зовсім пошаліли. Молодь 
хотіла щотижня танцювати, кататися на ков
занах при місячному світлі й безнастанно 
збиратися разом.

До Меріт залицялися найпоказніші хлопці, 
і вона не відштовхувала жодного. Вони ста
вилися до неї обережно, як до ягнятка,

пустотливого, непосидющого ягнятка, — 
але спочатку приходили тільки хлопці, ви
ховані суворими матерями, що мали успад
кувати заможні садиби.

Вони берегли її й шанували.
Там, де вона служила, був один наймит — 

ледачий, хвалькуватий; жодна дівчина ним 
не цікавилась.

Якось, коли Меріт була увечері сама, він 
прийшов до неї й одержав те, чого не до
моглися хлопці, що шанували її. Те, що най
мит сподівався взяти силоміць, вона віддала 
йому добровільно. Меріт пестила його, об
даровувала неймовірною ніжністю. Друго
го ранку наймит ходив і плакав, як новона- 
вернений грішник.

Меріт трохи зблідла, але сміялася без
журно, як перше, і не звертала уваги на 
те, що світилося в наймитових очах. А він 
молився на неї.

Ввечері вона пішла в село, і назад її при
вів котрийсь із порядних хлопців; її знову 
оберігали, мов ягнятко.

Для наймита в неї більше не знаходилось 
вільних вечорів. Чогось іншого годі було й 
сподіватися — але він уважав, що має право 
на честь, як перший її коханець. Однієї су
боти він трохи випив, пішов до пекарні, де 
були танці, став коло хлопців, що чекали 
наступного вальса з Меріт, і почав робити 
всілякі натяки. Спершу ті сміялися, казали 
про лисицю й виноград, про те, що наймит 
не без гумору. Та він і далі наполягав на 
своєму і тоді дістав ляпаса. А як ще й почав 
доточувати деякі подробиці, хлопці наки
нулися на нього, затюкали і мало не вбили.

Меріт вийшла надвір і запитала, чого во
ни порозбігалися саме тепер, коли почався 
танець, у якому хлопці відбивають один в 
одного дівчину. Побачивши її, рожеву, сві
жу, хлопці зрозуміли, як по-дитячому вони 
повелися, відштовхнули наймита ногами, 
мов брилу землі, й пішли танцювати.

Меріт пообіцяла двом хлопцям, що, як 
ітиме з танців, вони можуть провести її до
дому; але виявилося, що їм не подобається 
проводжати дівчину вдвох. Хлопці затіяли 
сварку, дійшло навіть до бійки. Це вже не 
сподобалося Меріт: вона взяла під руку 
миршавого, несміливого й негарного хлоп
ця, пішла з ним додому і була до нього 
так само нерозважно добра, як до наймита.

Так вона робила з багатьма, аж поки ті, 
найпорядніші, почали справді підозрювати, 
що наймит їм не брехав. Щоб підтримати 
свою віру в невинне ягня, вони вирішили її 
випробувати — і Меріт не витримала, пес
тила своїх суддів, підтверджуючи цим, що 
наймит казав правду. Хлопці подумали, що 
вони повинні б відлупцювати Меріт. 
Але єдине, на що вони здобувалися, то 
це хіба стиснути кулака, бо Меріт тут же 
гладила його, і рука опускалася, а як вона 
клала ту руку собі на груди, то ніхто вже 
не мав сили відсмикнути її назад.



— Ти кохаєш мене, Меріт?
— Кохаю, — відповідала дівчина.
— Але вчора ти кохала когось іншого, а 

завтра, може... Обіцяй, що більше нікого 
не пустиш до себе.

— Чому я маю таке обіцяти?
— Меріт, хіба ти не розумієш, що так 

не можна?
— То не приходь більше, як тобі в мене 

недобре.
Вона гладила його шию, знаходила най- 

чутливіше місце, і тоді його слова втрачали 
всякий зв'язок і глузд.

За ті бурхливі радощі, які вона дарувала 
хлопцям, їм потім доводилося платити му
кою і ворожнечею.

Інші сільські дівчата, сімнадцятирічні й 
старші, однолітки Меріт, вважалися ще діть
ми, замикалися в себе, їхали геть із села 
або й починали наслідувати її. Коли їм зда
валося, що вони сміються так, як Меріт, той 
сміх звучав дурнувато, а коли ж вони чи
нили гвалт над своєю природною скром
ністю, то здавалися вульгарними. їхня по
ведінка була фальшива й не додавала їм 
привабливості. Вони пробували прихилити 
до себе хлопців тим способом, що Меріт, 
а ті відповідали їм брутальністю, що, влас
тиво, була адресована Меріт, — та вони не 
знаходили в собі відваги сказати їй це, ко
ли були в неї.

Так через Меріт було зачато багато ді
тей, знехотя і з люті.

Меріт була гарна й весела, здавалося, 
що в її жилах тече саме щастя. Ніщо її не 
стомлювало, спала вона, здавалося, тільки 
з примхи, щоб якось згаяти той час, коли 
решта людей відпочивали. Вона вставала 
раніше за всіх, варила каву, йшла до стайні 
й давала коровам їсти. Сміялася, співала 
цілий день і не почувала себе ані винною, 
ані святою.

Суворі матері, виховательки майбутнього 
покоління, вирішили, що не хто, як госпо
диня Меріт повинна поговорити з дівчиною: 
вона ще сама дитина, а вже псує їхніх 
синів. І господиня виголошувала казання за 
казанням, але Меріт ніколи не давала їй 
докінчити.

Отож дійшлося до своєрідного суду суво
рих матерів над дівчиною з Острова — ще 
задовго до того, як її остаточно вигнано з 
села.

«Меріт, іди геть від нас, не світи тут свої
ми білими зубами! Забирайся туди, де веш
таються повії».

«А я не хочу вештатися з повіями. Я хочу 
гребти сіно, доїти корів, ткати сукно».

«Чого ти зводиш наших синів і дочок?»
«Я брала їхню радість, прилучала до 

своєї, і ми були щасливі».
«Хто не заслужив щастя тугою, той не 

має на нього права».
||> «А все-таки щастя приходило до нас, ми 
^  його мали задарма».

5. Всесвіт № 8.

«Ти його крала, грішила!»
«Ми кохалися».
«Ти знову блюзниш. Це надто величні 

слова для твоїх навіжених уст».
«А хто ж має право говорити про ко

хання?»
«Той, хто з туги зіткав коханню цнотливе 

вбрання».
«Кохання найкраще, коли воно не 

вбране».
«...нетерпляче, невірне, небезпечне для 

дитини».
«Нащо йому бути терплячому, вірно

му і...»
Авжеж, навіщо дбати про безпеку їхніх 

дітей, га, Меріт? Тут, на болотах, де ніколи 
не бракує морошки й сонце гріє завжди!

«Я найкраща дитина морошкового сонця».

Коли Меріт вигнали з Ірбека, вона повер
нулася на Острів. Старші Скратарові діти 
вже покинули рідне гніздо, а ті, що ще ли
шилися, були раді, що на якийсь час мати
муть у хаті генія. Меріт також не нудила
ся. Вона написала голові «Опіки над убо
гими», що у важкі роки вони не вельми до
кучали цій установі, тож, мабуть, не обтя
жить її, як попросить трохи пряжі: вона 
навчилася в заможніших людей ткати, має 
змогу позичити Анниного верстата і хотіла 
б забезпечити батька, матір та менших бра
тів і сестер одягом. Звичайно, не якимось 
там святковим, хитро писала вона, а тепли
ми сіряками, що захищали б їх від лютого 
морозу, який тут шаленіє.

І пряжу справді прислали, і Меріт ткала, 
мов навіжена, доводилось силоміць відтяга
ти її від верстата. Увечері малеча набива
лася до неї в ліжко, вовтузилася, мов кур
чата біля квочки, щоб лягти якнайближче 
до неї, отож там не залишалося місця для 
залицяльників, та Меріт, здавалося, й не 
відчувала в них потреби.

Коли сукно було готове, Меріт узялася 
шити одіж. Спершу виходило трохи незграб
но, а далі чимраз краще.

Потім вона якийсь час тинялася по сади
бі, нудячись без роботи. Тоді написала, щоб 
їй прислали пересувну бібліотечку. А поки 
прийшли книжки, ходила до сусідів і пита
ла, чи їм не треба якої допомоги.

— Скільки в тій дівчині радості!
— Вона ніколи не постаріється.
— Цвіте, як рожа.
— Треба сказати, що вона надто для нас 

добра.
— Якби тільки знаття, звідки в неї бе

реться стільки сили.
— Ще побачимо, як вона собі дасть раду.
Прийшов пакуночок книжок з пересувної

бібліотечки, і Меріт засіла за них так пиль
но, як за ткання, ковтала по одній чи по дві 
книжки на день. Фрігаре-Карлен, Стрінд- 
берг, Селандер — усіх вона поглинала од
наково жадібно. Жоден твір не викликав



у неї запитань чи подиву — все їй було 
зрозуміле.

Вона знайшла собі місце в другому селі, 
ощасливила його й довела до розпачу, зно
ву повернулася додому, тоді поїхала в тре
тє село. Тіло її трошки потовщало, але сміх 
і далі лився перлистим струмком, запере
чуючи, що темінь очей пов'язана зі смут
ком. І кожного, хто все-таки брався втіша
ти, Меріт підносила до неба, а коли він 
падав на землю, то сам уже ставав невтіш
ний. Вона була одна така, а їх стільки ба- 
гато.

Коли їй мало виповнитися вісімнадцять 
років, вона завагітніла, і юрба залицяльни
ків обернулася на загін лицарів: кожен хо
тів одружитися з нею і вберегти її честь. 
Не один вечір Меріт сміялася з них і казала 
то одному, то іншому:

— Півнику мій, який ти милий, не турбуй
ся, я однаково тебе люблю.

Один із них, на ім'я Ола, виявився хит
ріший за інших. Він прийшов до неї серед 
білого дня й заявив:

— Селом іде поголоска, що твої госпо
дарі невдоволені й хочуть тебе спекатися. 
Коли я пообіцяю тобі не згадувати про 
одруження, то, може б, ти перебралася до 
нас із мамою, поки... ну, поки...

Меріт вислухала його майже з повагою. 
Думка непогана і сказана покірним тоном. 
Та враз він випростався й заспівав, як 
інші:

— Зрештою, я так само можу бути при
чиною твого нещастя.

Меріт зареготала так, що аж сльози бриз
нули їй з очей на хлопця — єдиного в селі, 
кого вона ще поберегла.

Він почервонів і сказав, що часом її сміх 
буває недоречний. Тоді Меріт погладила 
хлопця по голові, і гнів його вгамувався.

— Не сердься. Мені стало смішно, коли 
ти сказав про нещастя. Дитина — це не не
щастя.

і в глибині її очей з'явився смуток. Хлоп
цеві перехопило дух, і він знову почервонів, 
але тепер уже з радості.

— Я завжди знав, що ти не така, як реш
та, завжди відчував, що ти краща за...

— Годі вже, — попросила Меріт і захо
дилася складати свою одежу в стару кар
тонну коробку. Чогось особливо гарного 
серед тієї одежі не було. — А що твоя ма
ти каже на це?

— Спершу, звичайно, огиналася, а потім 
заявила: «Врешті ти, Оло, тут господар, від
коли помер батько, то хай буде так, як ти 
вирішив».

Він узяв її коробку, вийшов і чемно по
чекав на ганку, поки Меріт розрахувалася 
з господарями. Вони були трохи збентеже
ні, але Меріт не тріумфувала. Потім обоє 
пішли селом до Дориної господи.

Меріт без угаву щебетала й сміялася за 
двох. Ола думав про те, що на них див

ляться з кожного вікна, і його обіймали то 
страх, то радість. Він ступав гордо, мов 
наречений або дружко.

Дора була сива, носата жінка; вона пізно 
вийшла заміж і встигла народити тільки од
ного сина. Чоловік її невдовзі помер, за
лишивши їй сина і одне з найкращих у селі 
господарств.

Дора з сином жили в просторій, добре 
доглянутій хаті; вона аж сяяла чистотою, і в 
ній нічого не бракувало.

«Крім чистої дитячої купки», — подумала 
Меріт.

— Але й вона скоро буде, як бог помо
же, — мовила Дора, ледь усміхнувшись.

Меріт зблідла, почувши ці слова: може,
Дора ясновидиця, як Анна? На сполотніло
му обличчі проступили дві темні смуги: од
на впоперек обох щік, а друга через увесь 
ніс, мов хрест.

Бувши служницею, Меріт завжди спала в 
кухні, у комірчині біля сіней або в якомусь 
закапелку на горищі. Тепер Дора перебра
лася на кухонну канапу, а їй відступила своє 
широке ліжко в кімнаті. Ола спав у комір
чині, отже, для залицяльників не було вже 
якогось потаємного входу. Сільські хлопці 
переконалися, що тепер усе пропало. І до
рікали собі, що якраз Дорин Ола, котрого 
всі мали за простака, так виріс у людських 
очах, коли пройшов із дівчиною селом се
ред білого дня.

— Як новий Йосиф.
— Якби ж то в усіх були такі матері! То

ді кожен зміг би похизуватися таким учин
ком.

— Отож-бо.

Меріт лежала в просторій білій світлиці 
й дивилася на широкі дошки на стелі. По
вітря тут було свіже, не таке, як у людній 
хаті. На одній стіні висіла полотнина, обля
мована зеленим шовком, з вигаптуваним 
жовтогарячим написом: «Молися і працюй».
На другій полотнині, облямованій жовто
гарячим шовком, красувався зелений напис: 
«Позначай несправедливі вчинки на піску, 
а справедливі на камені». Ці приказки ні
чого їй не говорили

Меріт, щоб не задушитися в цьому не
людському повітрі, мусила прокрастися до 
Оли.

Ола, що вважав справою своєї честі не 
чіпати Меріт, тепер, як вона сама прийшла 
до нього, зрозумів, що повівся добре. Він 
прийняв цей швидкий дарунок зі сльозами 
на очах, хвалив себе й пестив Меріт. Так 
вони лежали разом, мов двоє ягнят.

Вранці Дора принесла Олі кухлик кави та 
хліб і поставила все це на стільці коло 
ліжка.

— Тобі, доню, я також поставила їжу
коло ліжка, — мовила вона й вийшла сяг- ^  
нистим, скрадливим кроком. ^



Меріт підхопилася. Який сором — не 
встати першій! Вона завжди сама готувала 
каву, будила господарів із тацею в руках, 
казала їм, яка надворі погода. Це давало 
їй якусь перевагу на цілий день.

Вона пішла до кімнати, сіла на ліжко й 
почала пити каву, що після цього всього 
вже не смакувала їй.

Потім у стайні Дора не дозволила їй ви
чищати гній і виконувати іншу важку ро
боту, а коли Мерії, сміючись, чинила напе
рекір, відповідала гладенькими, як криста
ли солі, натяками:

— Я розумію, що тобі це кортить, але 
ти справді не маєш права на таку роботу.

Слово «кортить» мало означати, що дів
чина сподівалася на викидень. Мерії рані
ше не помічала таких натяків, але тепер 
задумалася.

Доїти корів їй можна було, одначе вия
вилося, що Дора вправна в цьому не згірш 
за неї. Отже, Мерії не могла показати себе 
незрівнянною робітницею. А посеред якоїсь 
її веселої розповіді Дора зненацька пере
ставала слухати й відверталася. Западала 
така тиша, що аж стіни дзвеніли.

Мерії хотіла прясти й ткати.
— А чи не краще вже подумати про 

сорочечки й пелюшки? — лагідно мовила 
Дора.

— Ще встигну. А крім того, шитиму їх 
вечорами.

— Видно, що ти знаєш свій обов'язок, це 
мені подобається, — похвалила її Дора.

Одначе Мерії не втішила та похвала.
Отже, вона могла прясти й ткати. А Дора, 

навпаки, почала шити сорочечки й запитала, 
чи Мерії не заперечуватиме, якщо дитину 
охрестять у сорочечці, пошитій на хрестини 
Олі. Ола приніс з горища колиску, що в ній 
колись спав, і запитав матір, чи не пере
фарбувати її, бо фарба вже полущилася. 
Стоячи навколішки, розчервонілий, із злип- 
лим від поту чубом, він розмальовував ко
лиску найяскравішими фарбами, янголами й 
метеликами і був щасливий. Дорра сиділа 
біля лампи й шила сповивач. Раз по раз 
вони перезиралися: скоро в них буде ди
тина. Добрі люди, з ясними обличчями.

А майбутня мати сиділа похмура, дедалі 
темніла на виду, але не була ні добра, ні 
лиха, тільки що не мала з ким посміятися. 
Наодинці з Олою вона ще могла встругну
ти якусь штуку, але в Дориній присутності 
почувала себе важкою і незграбною, сміхо
ві не було місця, обоє знічувались і за
мовкали.

Щовечора вона йшла спати до Оли, і що
ранку Дора ставила кухлик кави біля її по
рожнього ліжка, а з другим заходила до 
свого неодруженого сина.

— Доброго ранку, Оло, — віталася во
на, а тоді, після певної паузи, додавала: — 
Доброго ранку, Мерії.

^  Меріт зовсім не почувалася винною.
5 *.

— Ти вважаєш, що мама нетактовна? — 
запитав якось Ола; виявляється, він був не 
такий дурний, як вона думала.

— Нічого, треба ж їй чимось заповню
вати своє життя. Малою я не раз чула: 
«Стривай, підеш у люди, то набачишся ще 
й не такого». Але досі я чомусь нічого ще 
не бачила.

Вона засміялася, вдоволена з себе. Та 
Ола був засмучений, що дві дорогі його 
серцю жінки, мабуть, не любили одна одну.

Крім ранкової кави, було ще одне, про 
що вони вели мовчазну суперечку: вечірня 
молитва. Дора завжди закінчувала день чи
танням чогось побожного, а що Ола теж 
завжди слухав, то й Меріт доводилося си
діти й слухати. Вона страшенно нудилася, 
проте не могла піти в село навіть увечері, 
бо в хаті молилися. Дора читала однома
нітно, не знижуючи голосу в кінці речен
ня, — то був ніби спів на одній ноті. Часом 
Меріт слухала мовчки, але здебільшого її 
душив сміх, і вона раз по раз пирхала. Ола 
червонів, а Дора ніби й не чула. Але потім 
так уміла подивитися на неї, що Меріт па
леніла з сорому. Одначе наступного вечо
ра вона знову пирхала й ніяк не могла опа
нувати себе.

Дора скликала жінок на толоку — шити 
білизну; вони поприходили й витріщали очі 
на Меріт. Між людьми вона почувалася 
вільніше. Із старшими розмовляла про ткан
ня і про картоплю на насіння, незаміжніх 
питала про хлопців і танці.

Одначе Дора відібрала в неї трохи тієї 
впевненості. Котрась із жінок запитала Ме
ріт, кому вона плете рукавички, і за неї 
відповіла Дора:

— Нашому Олі.
І вшанувала Меріт поглядом задоволеної 

свекрухи.
— А ви, Доро, що плетете?
— Та... дитячі панчішки.
І вона мило червоніла, як майбутня ба

буся.
Жінки почали жваво гомоніти поміж зсебе. 

Хто б сподівався, що так вийде! Отже, Ола 
й Меріт... Меріт таки вгамувалась, якби ж 
то знати, кожна з них була б не від того, 
щоб мати таку моторну невістку. Як тут у 
них все мило, хто б міг подумати, що цю 
дику лошицю удасться вкоськати. Дора не 
програла, виявивши рішучість, і всі покла
ли собі також виявити рішучість, як тра
питься нагода.

— Нема гірше, як усього боятися.
— Атож, хай йому біс. Замість того, щоб 

виявити крихту поблажливості...
— Як сказати щиро, то я вважаю, що 

дівчина зовсім не винна.
— Що можна вимагати від того, хто вдо

ма не мав доброго виховання.
— А тепер, коли вона нарешті попала в 

порядний дім...



— Так, тепер ми побачимо, яка з неї бу
де гарна господиня, згадаєте моє слово.

Дора нічого не додавала від себе, але 
видно було, що вона задоволена й щас
лива. Вона була уважна до Меріт, не пере
бивала сусідок, щоб доточити якесь своє 
слово.

Йдучи додому, жінки побажали їм добра, 
а Дора й Меріт відмагалися жартами. Во
ни в усьому були одностайні!

Коли вони лишилися самі серед порож
нечі, що раптом стала гнітючою, Дора ска
зала:

— Подумай, Меріт, чи не могла б ти...
Очі в дівчини потемніли зі смутку, й ус

мішка не хотіла їх освітити.
— Ні, — відповіла вона.
— Мій син Ола... — благально мовила 

Дора. Вона поставила високу ставку і те
пер боялася, що програє. — Тобі в нас 
погано?

— Ні.
— Ти гадаєш, що десь-інде тобі було б 

краще?
її, сердешну, мучило передчуття.
— Ні.
І раптом Меріт захотілося подякувати До- 

рі, щось пояснити, але вона не звикла до 
такої щирості, заплакала.

Дора й собі схлипнула: мовляв, вона
так звикла до неї. Не такої дружини ба
жала вона своєму синові, але тепер іншої 
за Меріт не хоче. Та й мале...

— Ти не дозволиш нам хоч...

Другого ранку, коли Дора поставила на 
тацю два кухлики кави та смачні тістечка, 
що лишилися після толоки, і прийшла з 
усім тим до Оли, виявилося, що Меріт у 
нього немає; син сказав, що він не знає, 
де вона ділася.

Дора вийшла на дорогу, побачила сліди 
й здогадалася, куди вони ведуть. Вона зве
ліла Олі запрягти коня в сани й поїхати по 
Меріт.

Потім поклала в скриньку дитяче вбран
нячко, яке сама пошила, й одежу Меріт. 
Відрізала з кросен ткання, що було вже 
майже готове, згорнула й також поклала 
на дно скриньки. А щоб скринька була 
повна, додала ще кілька простирал і руш
ників.

Ола повернувся з закоцюблою Меріт: він 
знайшов її недалеко від дому.

Дора налила їй гарячої кави, а сама так 
тремтіла, що не могла й слова вимовити. 
Меріт випила каву. Вона погрубшала, об
важніла — з дня на день можна було че
кати пологів. Сидячи коло столу й дивля
чись на зажурену Дору, вона почувала себе 
малою і безпорадною. Моторна сміхунка 
немов зовсім відмінилась.

Натомість Ола розсердився й почав лая
тись:

— Куди це ти вирядилася, хотів би я 
знати?

— Додому на Острів.
— Так тобі було в нас зле, що ти не 

могла почекати ще який тиждень?
— Ні.
— Чи ми бодай натякнули тобі про 

шлюб?
Дора стала на захист Меріт:
— Атож, я вчора була завела про це 

мову.
Меріт стало ніяково, вона почувала себе 

безпорадною, як ніколи.
— Ви були добрі до мене, але справа 

не в тому, зовсім не в тому. Я відчуваю 
себе чужою серед вас.

— Того ти й побрела снігом, щоб люди 
думали, ніби ми тебе вигнали? Бідна, 
скривджена служниця! Гляньте на неї! — 
глузував Ола.

— Я думала, що хтось над'їде й підвезе 
мене.

— Всипати б тобі добряче за це, без
соромнице!

Дора вгамувала сина: мовляв, вони не 
мають права судити її. Одначе Меріт аж 
засяяла від того несподіваного вибуху Оли.

Дора не просила дівчину залишитися, 
сказала тільки, що коли вона передумає, 
сама чи з божої волі, то колиска й соро
чечка на хрестини чекають на її дитя, і ха
та з садибою також, аби лиш... аби... І не
хай вона зробить їй таку ласку, візьме цю 
скриню, там нічого такого немає, просто 
дрібниці, на пам'ять... Меріт знову мусила 
дякувати, і знову не обійшлося без сліз.
Вона поважала Дору і ще зроду нікого 
так не боялася, як її.

Ола відвіз Меріт на Острів. Вона сміялася 
й щебетала цілу дорогу, але він не дав 
себе задобрити.

Висадив її, скинув скриню під ганком, 
повернув сани і навіть не зайшов до хати.

Скратари не тямилися з радощів. Та ко
ли Меріт скинула пальто і Стіна побачила, 
що дочка вагітна, вона схопила її за коси, 
накинулась з вереском і лайкою:

— Оце тобі наш геній! Нічого собі догу
лялася! Пришелепалась додому з пузом.
І як тобі не соромно! Якби це була Тея або 
Грета, будь-котра з них, я не дивувалася б.
Але щоб ти так зробила, негіднице! Ти ж 
мала бути генієм! Полатати б тобі боки, 
шельмо! Таку ганьбу на мою голову накли
кала! Але чекай, ось прийде Яні додому, 
він тобі всипле!

Так вона кричала кілька годин, а Меріт, 
що знову опинилася серед своїх, була щас
лива. За її відсутності родина збільшилася 
ще на одну дитину, і тепер вона упадала 
коло неї. Скупала її й поклала на біле тонке 
простирало. Скринька стояла посеред ха
ти, і зграя дітлахів розкидала по підлозі 
Дорині речі. Спорожнивши скриньку, вони 00 
позалазили в неї й почали гратися в ма- *0





шину. Ті, що не вміщалися, чіплялись за 
віко, і одна завіса одірвалась. Стіна, що 
досі навіть не глянула на скриньку, тепер 
весь гнів вилила на того, хто поламав віко.

— Вам аби тільки все ламати! Що ти 
зробив з віком? Єдина скриня в хаті, а ти 
мерщій відірвав від неї віко. На щось ін
ше тебе нема, лобуряко! Але стривай, ось 
вернеться Яні, він тобі покаже!

Мимохідь Стіна помітила ткання, тонкі 
простирала й дитячі сорочечки. Вона поча
ла все оглядати й обмацувати, ніби товар 
у мандрівного крамаря.

— Нічогеньке, можна сказати. Де ти все 
це взяла, ледащо?

— Дора дала, та, що я в неї служила ос
таннім часом, — відповіла Меріт.

— Ти гарна, нічого не скажеш, хоч тепер 
і маєш на лиці бридкі плями. Невже не 
знайшлося такого, хто одружився б з то
бою.

— Знаходилися, тільки що я нікого не 
захотіла.

— Ну й дурна! Думаєш, що ти нам по
трібна? В нас і без тебе є кого годуватиі 
Теперішня молодь не має й крихти сорому.

— А ви мали сором, люба матусю? — 
запитала Меріт.

Стіна налила дочці прохололої кави у ви
щерблений кухлик і ще довго сердито бур
чала, як і годиться добрій матері в таких 
випадках. Меріт поралася в хаті. Принесла 
сіна й постелила в скрині двом дітям, тоді 
зшила простирало, теж напхала його сіном 
(«Так і худобі не стане на зиму», — бурча
ла Стіна) і поклала в кутку. Там вона зби
ралася спати сама. Але двоє дітей, що спа
ли на розсувній канапі, й собі попросилися 
до неї — на таких білих простиралах вони 
спали ще тоді, коли були зовсім маленькі.

Після обіду в Меріт почалися родові по
туги. Злякавшись, вона вчепилася за Стіну.

— А що, коли дитина лежить не так, як 
треба?

— Такої дурної балачки я ще ніколи не 
чула, — відповіла Стіна. — Ану, діти, киш 
до Нордмарків! Ми з Меріт питимем каву.

Вона зварила зеленкуватої кави, весело й 
лагідно гуторячи з Меріт, дивувалася, як 
швидко летить час, — кілька місяців тому 
вона сама народила дитину, а тепер ось 
матиме онука.

Так Меріт народила сина.
Стіна зав'язала дитину в фартух і зважи

ла на іржавому безмені.
— Ану, сиди тихо, шибенику, поки я ва

жу! Ніяк не можу побачити, скільки тут по
казує, бо ти весь час крутишся і гецаєш.

Потім сповила хлопчика в Дорині пелюш
ки й поклала коло Меріт на білому сіннику.

— Гарний хлопчик. Тепер, як я його вже 
побачила, то нікому не віддам. А тобі одне 
скажу: щоб це не стало в тебе звичкою. 
Бо вдруге й на поріг не пущу, чула? — ска
зала Стіна.

Вона пішла до комори намастити маслом 
шматок хліба поліжниці.

А коли повернулася, Меріт уже спала, 
обнявши дитину. Вона мала сина, та ще й 
такого гарного.

У Скратарів було тісно, і Стіна не раз 
умовляла Меріт повернутися до Дори. Та 
Меріт не хотіла й слухати. Натомість вона 
почала ходити на поденну роботу до госпо
дарів у Екстреску. Заробляла в день одну 
крону та харч і була задоволена. Там вона 
пекла хліб, мила корів, вичищала в стайні і 
виконувала іншу, не щоденну, важку робо
ту. Коли вона ткала чи поралася на кухні, 
то брала з собою і сина Енара, але зде
більшого він залишався вдома, і Стіна го
дувала його сама, а Меріт, коли її груди 
набрякали молоком, годувала якусь чужу 
дитину в селі, котру саме відлучали від гру- 
дей.

Меріт не брала близько до серця співчут
тя сільських жінок.

Вони не бачили, як вона ходила вагітною, 
отож тепер могли трохи й пожаліти її. Бо 
хоч Енар був такий здоровий і гарний хлоп
чик, а Меріт така... ну, як Меріт, така, що, 
зрештою, не знаєш, за що її й жаліти.

На погорду вона звертала стільки ж ува
ги, як і на лестощі — зовсім не чула, що 
кажуть про неї люди.

— Мабуть, була страшенно самітна, коли 
до такого дійшлося!

— Хто її візьме в руки?
— Авжеж, хто буде її долею?
Свою долю Меріт зустріла на дорозі тієї 

ж таки весни.

Нордмарки і всі слабші хлопці з Екстрес- 
ка другий рік уже будували дорогу через 
болото: ту роботу дав їм Комітет праці. Всі 
вони, хоч віддавна нарікали на безробіття 
й тепер мали б радіти, що нарешті влашту
валися, виявляли цілковиту невдячність. їм 
платили по дві з половиною крони на 
день — байдуже, скільки вони працювали — 
багато чи мало. А вони працювали мало, 
страшенно мерзли й нудилися.

Господарі, а також ті, в кого не було са
диби, але завдяки дужим рукам, працьови
тості й сильній натурі не сиділи без діла на
віть під час безробіття, виказували явну зне
вагу до тих робочих загонів.

— Можна зрозуміти, чому так зросли по
датки.

— Авжеж, бо досить глянути на тих горе- 
робітників, що тільки стоять та підпирають
ся лопатами.

— Дві з половиною крони — не великий 
заробіток, але вони й того не варті.

— Робота ніби громадська, а вони не по
чувають перед громадою ніякої відповідаль
ності.

Але як морозяного ранку чи рожевого Q  
надвечір'я з'являвся хтось, такий як Меріт,



робітники таки трохи жвавішали. Угледівши 
її на краю болота, вони випльовували жуй
ку, бралися до лопат і завзято копали, аж 
поки вона підходила ближче. Час тоді збігав 
швидше, а робота додавала їм поваги до 
самих себе.

Вони ставали впоперек дороги й чіпляли
ся до неї з двозначними жартами, що їх 
устигали похапцем придумати.

Він звертав до неї бліде, зеленкувате об
личчя з блискучими очима, яке звичайно бу
ває в голодних, оспалих людей. Той, хто не 
знає, що вони просто голодують, часто до
бачає за тією прозорою шкірою якесь глиб
ше духовне життя. Звався він Робертбм і 
був другий за віком Нордмарків син. Носив 
широкі матроські штани, що сповзали низь
ко на клуби і замітали холошами дорогу.

Інші хлопці не давали їй спокою, зачіпа
ли її, як вона йшла, а Роберт стояв мовчки 
й дивився, не робив ані кроку до її тенет, 
наставлених на нього. Меріт ніяковіла від 
такої байдужості.

Вона ходила туди вранці і ввечері, дедалі 
частіше думаючи про Роберта. Намагалася 
згадати, який він був раніше. Вони разом 
ходили до школи, хоч Роберт був на чоти
ри роки старший.

Йому часто перепадало в школі, як і всім 
Нордмарковим дітям.

Тихий і слухняний на уроках, він потім, як 
скінчив школу, брав участь у різних витів
ках, влаштовував учительці котячі серена
ди, посилав їй пакуночки з жабами, підкрес
лено не вітався з нею тощо. Ні, про Роберта 
вона знала мало, він був для неї все одно, 
що чужинець, і саме тому хотіла з ним по
знайомитися. А він зовсім не шукав її зна
йомства. Стояв, спершись на лопату, і йому 
було байдуже, до роботи, до приятелів, до 
Меріт і до всього навколо. Дівчину брали 
заздрощі, коли вона дивилася на нього, бо 
Роберт мав такий вигляд, ніби згадував 
щось незвичайне, іншу роботу, інших жінок, 
інші місця, де йому було про що розмов
ляти й чим цікавитися.

Так помалу Роберт став ніби нареченим 
Меріт, хоч, здавалося, не вельми був тому 
радий. Зате решта Нордмарків не тямилися 
від радості. Старий бігав по селу й хвалив
ся:

— Я завжди відчував, що мій Роберт має 
на оці когось кращого.

А Скратарова Стіна, навпаки, лютувала:
— Нехай-но тільки він спробує! Нехай 

тільки торкнеться моєї Меріт, то я його ви
холощу!

Село міркувало про цю справу трохи 
спокійніше:

— Усі кажуть, що вона бігає за ним. Він 
собі йде, засунувши руки в кишені, в роз
стебнутій сорочці, і йому ліньки навіть го
лову звести чи глянути кудись убік.

— А вигляд має такий, ніби одірвався з 
ш яя шибениці або трохи не втопився в сколоти- 
Гч нах.

— І за такою лемішкою, прости господи, 
бігає дурна Меріт! А могла ж мати Дорин 
маєток у Стурліді.

— Ще не пізно. Нині на це не зважають, 
як котрась дівчина має дитину до заміжжя. 
Нині це вже цілком узвичаюється — як 
хрестини або конфірмація.

— Але дівчина має бути дуже гарна, 
щоб усе так гладенько для неї скінчилося.

— А Меріт що, не гарна? Лака гарна, що 
якби поїхала кудись у світ, скажімо, на ко
пальні, то, може, й інженера підчепила б.

— Скажи мені, з ким ти одружуєшся, і я 
знатиму, хто ти.

— Правду казала Стефанова Анна, що 
любов сліпа.

Але, зрештою, всі були майже задоволе
ні, що любов така сліпа.

На весну Меріт попросила господарів за
платити їй за роботу дошками, і ті погоди
лись. Вона стояла й казала: «Та досить уже, 
золотко», — а господар червонів по самі 
вуха і набирав удвічі більше дощок, аби 
здавалося, ніби він почервонів з натуги. Те
пер буде чим оббити Нордмаркове горище. 
Меріт відірвала старого від порожньої ба
лаканини й умовила його, зробития це для 
неї, а коли він огинався, то намагалася роз
ворушити його жартами й сміхом. Один гос
подар, у якого вона мила підлогу, продав 
їй стару грубу, а інший кухонну плиту, май
же нічого не взявши за це іржаве залізяччя. 
Роберт ощадив свою платню на картон, і 
Меріт із старим Нордмарком потім оббили 
ним стіни й стелю. Стефан подарував їм 
розсувну канапу.

Хтось дав тарілку, а хтось пару стільців, 
і несподівано Нордмаркове горище оберну
лося на справжнє житло.

Літо було тепле, а за тепла кожний кущ 
може бути домівкою.

На початку вересня Меріт і Роберт по
бралися.

Усе було, як годиться: і біла сукня, і ме
реживна намітка, і шевйотовий костюм, і 
кава, і танці в Нордмарковій хаті (якось 
Гільди не було вдома, і хлопці виміняли за 
теля в якогось міняйла грамофон і чотири 
платівки).

Поїдемо разом, куди твоя воля,
І щастя зустріне тебе і мене,
Як братимеш те, чим зласкавиться доля,
Не будеш журитись, і сум твій мине.

Меріт танцювала з своїм Робертом так, 
що під ними аж підскакувала й мало не 
тріснула ляда від льоху. В очах її світилася 
радість перемоги і щастя.

В хаті було повно остров'ян і сільських 
гостей.

У будень людей розділяє простір, тому, 
напхані в хату, мов оселедці в бочку, вони 
були раді цій близькості, дарма що тут 
стояла страшна задуха.



Приходили й просто цікаві, викликали мо
лодих надвір, вітали Тх, сміялися. Гарно, як 
на весіллі багато людей.

Чоловіки понапивалися, галасували, і ра
дощі поступово пригасали. Меріт пильнува
ла за Робертом, як тільки могла, та він усе- 
таки ухитрявся вислизати від неї й приго
щатися недоїдками зі столу. Йому так рідко 
доводилося десь пригощатися, що він не 
міг пропустити цієї нагоди на власному ве
сіллі.

Мало хто з жінок зважився б підійти до 
п'яних чоловіків, що юрмилися навколо Ро- 
берта. Проте Меріт була не з лякливих. Во
на втиснулася між них, променисто біла, 
чарівна, і чоловіки стишили свої хрипкі 
голоси й розступилися. Роберт стояв ДО  
неї спиною. Меріт накинула йому на голову 
намітку і, захихотівши, сказала, щоб він уга
дав, хто це. Тоді взяла його за плечі, повер
нула до себе й повела в танок.

— Єста просив мене потанцювати з ним, 
але я сказала, що пообіцяла тобі. Чи ти, 
може, вважаєш, серденько, що брехати не
гарно? — щебетала вона.

— Якби моя стара отака... — заздрісно 
зітхнув один із чоловіків.

—  Чекай, Меріт теж колись отямиться. І 
сердешний буде Роберт, як їй спаде з очей 
полуда.

— Та моя навіть нареченою не була така 
мила, — провадив перший. — Ну скажи, хі
ба чоловік не має права, щоб його жінка 
бодай на весіллі поводилася чемно, як уже 
береш її собі на шию, га?..

Ці мовчазні, терплячі чоловіки червоніли 
з сорому, коли потім, протверезившись, 
згадували, на що вони нарікали, як були 
п'яні.

Прийшли цікаві з сусідніх сіл, організова
но, майже як військовий загін. Стали перед 
ганком і сказали, що хочуть бачити моло
дих; молоді вийшли, щоб ті їх ушанували. 
Меріт була горда й гарна, Роберт зніякові
ло хихотів. Одначе їх ніхто не привітав. У 
темряві годі було розпізнати обличчя, але 
невдовзі з'ясувалося, що то самі хлопці і 
їхній прихід не віщує нічого доброго. Вони 
прийшли з трьох сіл, де Меріт служила, 
танцювала і... Прийшли всі, крім того пер
шого наймита, і був їх чималий гурт. Меріт 
упізнала одного в обличчя — на нього був 
схожий її син, — але не могла згадати, як 
він звався. Меріт стояла бліда й не змогла 
здобутися на якесь дотепне слово, щоб ки
нути його своїм залицяльникам. Хтось свис
нув, Меріт штовхнула Роберта до сіней і 
миттю засунула двері. Хлопці кинулися до 
дверей, верещали й лютували так, що й 
справді не минути б лиха, якби молода не 
похопилася вчасно і не втекла з Робертом 
до хати.

Тепер з-за причілків повиходили весільні 
треті й запитали роздратованих прибульців, 
чи, бува, їм не хочеться дістати доброї про

чуханки. Ті, що погрожували кулаками, са
мі ледве трималися на ногах, такі були п'я
ні, і хлопці, — хоч і розлючені, але не за
дурманені алкоголем, — виявилися лицаря
ми проти тих хирлявих, перестали бешкету
вати біля дверей і саме вчасно, бо старі 
двері довше не витримали б.

Непрохані гості відступили, невдоволені, 
люті на самих себе за всю цю витівку. їм 
не вдалося принизити Меріт так, як вони 
хотіли. Навпаки — це жалюгідне весілля, 
яке вони побачили краєчком ока, цей тюх
тій, що за нього вона виходила, це прини
ження більше вразило їх, ніж її.

Якби їх виявилося тільки дві групи, то за 
давнім сільським звичаєм вони зчинили б 
тепер бійку, але їх було три, приблизно од
наково сильних ватаги, отож цим способом 
вони не змогли зігнати свою злість.

На щастя, було так темно, що ніхто не 
бачив один в одного сліз.

Протягом наступних трьох років з Меріт 
нічого особливого не сталося. Вона й далі 
ходила в село на поденну роботу, та й Ро
берт часом заробляв який гріш. Улітку їм 
жилося досить добре, а взимку дошкуляв 
холод і голод. Груба курила, дощані стіни 
продував зимовий вітер і завивав за картон
ним оббиттям, мов лютий звір, а дощова 
вода, яку забивало досередини, вимальо
вувала на стінах химерні візерунки.

Коли Меріт поверталася додому, Роберт 
найчастіше лежав на канапі й глибоко роз
мірковував про суть нудьги. Він зовсім за
кляк і страшенно хотів їсти, але ладен був 
терпіти все те, аби тільки йому дали спокій
но лежати. Меріт убігала до кімнати рум'я
на, розпашіла, огорнена цілою хмарою хо
лодного повітря після їзди на лижвах через 
болото. Вона кидалася до нього з обіймами 
й ніжними словами:

— Ну, як ти тут, моє худеньке поросят
ко, моя вилиняла пташко? Хочеш зовсім за
мерзнути? Стривай, зараз я тебе трохи роз
ворушу, ходи потанцюй фокстроте зі своєю 
любою дружиною! Чи, може, я тобі не лю
ба? Та ні, не відмагайся, я ж бо знаю! Я ці
лий день думала про ту платівку, і ми вже 
так давно не танцювали. «їду з Кларою Са
харою... харою...»

Меріт тягала Роберта по хаті, але він був 
такий закоцюблий, що ледве ноги пересу
вав. Потім вона розпалювала в грубі, смі
ялася, лаялась і водночас готувала щось 
схоже на пальт чи млинці.

Обличчя в Роберта було неуважне. По
ки вони їли, він сидів і дивився кудись уда
лину, а вона весь час щебетала. Опові
дала про селян, передражнювала тих скнар, 
облудників і дурнів. Здавалося, за день во
на переживала стільки подій, що їх виста
чило б на цілу книжку. Меріт запитувала 
про щось Роберта, сама собі відповідала й 
сміялася:

— Який ти замислений, старий дятле!



Роберт ставав дедалі мовчазніший, мур
мотів щось собі під ніс або лаявся.

Меріт тепер так рідко чула, щоб він ба
лакав, що ладна була його послухати, але 
тільки-но він вимовляв кілька слів, її за
хоплювало щось інше:

— Ти бачив, які візерунки поробилися на 
стіні? Глянь, це ж кінь, а на ньому дівчина, 
а то хіба не чоловік сидить ззаду, га? Прос
то наче книжка з малюнками! Ото маємо 
гарні шпалери!

Меріт весь час хотіла забрати Енара до 
себе, але Стіна щоразу зчиняла крик:

—  Я не віддам його від себе, хоч він і 
байстрюк, бо він якийсь не такий, як інші 
Діти.

Зрештою, Меріт не мала часу сумувати за 
дитиною. За три роки вона народила трьох 
малих Нордмарків і була рада їм. Вона охо
че посиділа б з ними вдома, але мусила 
ходити на заробітки — їй легше було знай
ти працю, як Робертові.

Діти росли в Гільди, годовані житньою 
кавою і розмоченим хлібом.

Після кожних пологів Меріт ставала ніби 
ще вродливіша. Може, вона була не така 
дотепна, але сміялася, як і перше. Коли 
Меріт стомлювалася — а на кінець третьо
го року таке траплялось досить часто, — 
то сміялася, як Яні, знехотя і якось мото
рошно. і ставала неуважна, сновигала, ніби 
в порожнечі.

Одного весняного ранку Меріт прокину
лася й відразу зрозуміла, що в неї скоро- 
течні сухоти, бо з самого досвіту харкала 
кров'ю і очі в неї блищали, мов у сухотни
ків. Роберт, Гільда і ті, хто приходив про
відати її, теж у цьому вже не сумнівалися.

До того ж у неї сталося щось з очима — 
за одну ніч вона побачила все інакшим.

— Що то за відьми гасають по стінах? — 
хрипко питала вона.

— Нема тут ніяких відьом, — бурмотів 
Роберт.

Вона показувала на ліс, на коня й на 
принцесу верхи на ньому.

Роберт дурнувато, безпорадно всміхався.
— Ти нічого не бачиш? — кричала вона.
— Нічого там нема, звичайні плями від 

дощу.
— Чого я живу в цій дірявій стодолі? Хі

ба я не людина?
Роберт не знав, що відповісти на таке 

загадкове питання.
— А ти хто? — допитувалась Меріт.
Роберт був анемічний і червонів рідко,

але тепер геть залився краскою.
— Ну що я можу відповісти... я це я...
— А що ти тут робиш коло мене ? — до

питувалась вона.
— Тю на тебе, — белькотів він. — Та ж 

я твій чоловік!
С О  Меріт розлютилася на це його просте по- 
^  яснення

— Ти смієш казати, що я вийшла за тебе 
заміж? За такого, що за ціле життя ні разу 
не одержав порядної платні? За такого ту
пого, що не вміє навіть двох слів зв'язати? 
Ти, мабуть, і читати не вмієш! Як я, геній, 
могла вийти за тебе заміж?

Вона з кашлем і стогоном опустилася на 
вбогу постіль. Роберт вискочив до кухні. 
Він завжди трохи побоювався Меріт, а те
пер страх зовсім опанував'його. Діти пла
кали, двоє старших рушили до матері, але 
вона, побачивши їх, зняла крик:

— Що це за бридкі чортенята? Заберіть 
їх геть, я їх бачити не можу!

Прийшла Гільда і з плачем забрала дітей.
— Горе нам! Тепер у Меріт спала полуда 

з очей, — стогнала вона.
Меріт була дуже хвора. На неї неначе 

щось найшло. Вона й слухати не хотіла про 
лікаря, а як хто підступав ближче, пробу-, 
вала вдряпнути його. Часом вона плакала.

— Якби я знала, чому все так змінило
ся, — скаржилася вона Гільді. — Стало та
ке сіре й бридке. Хочеться по-собачому за
вити, як поведеш навкруги оком. Гляньте на 
ту іржаву скриню — хіба то груба!

— Вона завжди була така, — шепотіла 
Гільда.

— А ліжко! А ганчір'я на вас!
— Таке саме, як і колись, іншого я не 

пам'ятаю.
— То досі я майже все не таким бачила, 

як воно є? — допитувалася Меріт. —  ̂ ви 
ціле життя прожили в цьому пеклі?

— Та не таке вже воно й пекло, — спро
бувала заперечити Гільда.

— І ті відьми на стінах, бруд, сморід і 
голод є в кожного на Острові?

— Залежно, як на це дивитися, — боро
нилася Гільда.

Меріт глянула на свекруху з глибокою 
зневагою.

— І ви з цим змирилися. Весь Острів з 
цим змирився. Мерзнете, голодуєте, живете 
в смороді й бруді, вічно страждаєте, вічно 
вам болять зуби. І ніхто не збунтується. Ад
же вам, Гільдо, живеться гірше, як парши
вому собаці. І вам не соромно?

Меріт зайшлася кашлем і плюнула на га
зету, постелену коло ліжка.

— Чого ви оселились на Острові, Гільдо?
— Такі, як Нордмарки і я, не дуже мають 

із чого вибирати.
— Господи, як тяжко бути вбогому!

Меріт дрімала, поринала в тривожний, 
короткий сон, тоді прокидалася з блискучи
ми очима і скривленим од люті ротом.

Остров'яни просили, благали її, щоб во
на дозволила покликати лікаря, бо без її 
волі по нього не зважувалися їхати. Зреш
тою в думці визнавали, що вона має рацію. 
Ніхто не може зупинити скоротечних сухот, 
вони досить надивилися тут на них. А все 
ж було б спокійніше покласти Меріт у лі
карню, повернутися додому й бідкатися про



її долю. ї ї  несподівана впертість робила їх 
безпорадними.

Жінки вигадували різні ласощі і приноси
ли їй, але Меріт ніщо не смакувало.

Роберт тримався віддалік, та іноді, коли 
хвору треба було підвести, також допома
гав. Крім того, він сидів коло неї вночі, але 
часто Меріт так його мучила, що він тікав.

— Роберт, будь такий ласкавий, допомо
жи мені, — невинно починала Меріт.

— Що тобі допомогти? — питав чоловік.
— Порахуй, скільки буде шістдесят де

в'ять плюс сто сімнадцять.
Він починав тремтіти, як колись у школі, 

а Меріт сміялася в темряві. Або якимось 
чужим голосом поважно питала:

— Ти мене кохаєш?
Роберт був голодний, і йому набридали 

такі розмови.
— Чого ти одружився зі мною, якщо не 

кохав мене? — вела далі Меріт.
— Це ти хотіла вийти за мене...
— Аякже! Я мала стільки хлопців, що не 

стало б навіть пальців порахувати їх. І то 
гарних хлопців. Невже ти був мені такий 
потрібний, що я аж бігала за тобою? Ну 
скажи, хіба це не дурниця?

— Дурниця, — погоджувався Роберт.
Він ніколи не міг цього збагнути, одначе

помалу звик до свого одруження. І раптом 
його притягали до відповідальності, як спо
кусника чи, радше, за те, що він не був 
спокусником. Його безпорадність була слаб
ким захистом проти ЇЇ слів.

Роберт був нещасна людина, вся його ви
на полягала хіба тільки в тому, що він жив 
на світі, а Меріт не жаліла його, показувала, 
який він нікчемний.

Врешті, в найбільшому розпачі, щоб зав
дати Їй удару, він хвалився своїм здоро
в'ям.

— Байдуже, що ти кажеш, бо ти вже од
наково, що мертва.

Меріт замовкала. А за хвилину вони по
чинали плакати, обоє разом.

Вони тулилися одне до одного, незграб
но гладили одне одному руки, і це мовчаз
не замирення заміняло їм кохання.

Потім, коли нещастя знову налягало на 
них усім своїм тягарем, вони ні разу не 
згадували про ці хвилини, але й не забува
ли Робертових слів, спільного плачу.

Меріт лежала в лихоманці, кашляла і 
важко дихала.

їсти їй не хотілося, а води досхочу не да
вали, бо всі вважали, що багато пити при 
гарячці недобре.

Вона так схудла, що крізь шкіру світили
ся кістки. Зуби, що почали псуватися остан
нього року, тепер з кожним днем дедалі 
чорніли.

І тільки очі блищали, великі й такі проме
нисті, як не були ще ніколи.

Хоч їй важко було дихати, вона весь час 
говорила, навіть як не було до кого.

— Ця жахлива стеля... «Ти ніколи ні про 
що не мрієш?» — казала Лідгрен. Не така 
вона й дурна, та Вера, як добре подумати.
Так, тепер мені здався б той розум, що 
його я колись мала. Всі казали, що Меріт 
геній, це правда... правда... всі. Я така втом
лена, мені так важко дихати, що навіть ду
мати ні про що не хочеться... Звичайно, 
треба піти звідси, але куди? Чого бажати?
Чи є така людина, що сказала б мені, чого 
варто бажати...

Як оглянуся назад, то здається, що я 
прожила всього один день, тільки ледь 
скуштувала життя... Атож, я не думала тут 
лишитися... Певне, що я маю піти звідси.

Але не до санаторію... Там тільки вбива
ють людей.

Роберт запевняє, ніби ми одружені! Та 
я ж тільки пожартувала. Щоб когось под
ражнити... навіть не знаю, кого... Я завжди 
хотіла когось дражнити, робити не те, чого 
люди від мене сподівалися... Але тепер 
уже пора взятися за розум, жити по- 
справжньому. Тепер, коли я побачила, як 
тут на Острові живеться. Якраз тепер.

Я не скаржуся, в мене була весела моло
дість, але...

Аби тільки я не була така стомлена, та
ка зболена всім тілом — і в боці, і в ногах, 
скрізь мені болить.

Гільдо... Гільдо... Скажіть, що буде зі 
мною потім. Ви, мабуть, чули, як живуть 
люди по містах, Гільдо? Всі вродливі і ба
гаті, чи як? Гільдо! Та де, ви нічого не 
знаєте... Невже немає нікого, хто б допоміг 
мені, навчив мене, я ж бо така стомлена...

Коли я була здорова, то працювала і 
всім допомагала, — а як тепер сама потре
бую допомоги, то нема нікого.

Всі люди — як порожні відра.
Чи ви завжди були такі? Напевне були.

Але якось обдурили мене, зачарували так, 
що я нічого не помічала, ідіть собі, Гільдо!
! позатикайте чимось пельки тим чортеня
там унизу, а то вуха мені лопають. Води, 
Гільдо!

— Тільки трішки, доню, обережно, ти ж 
бо знаєш, що недобре багато пити в га
рячці.

Ніхто не міг потішити Меріт. Часом хтось 
пробував оповідати про Прекрасну Меріт на 
Тому Світі, але вона сердилася й кричала:

— Ти брешеш, цього ніколи не буде!
Вона ставила такі високі вимоги до свого

майбутнього, а остров'яни знали тільки те, 
що вона скоро помре.

Та останнього тижня з'явився Стремберг.
Він просто вжахнувся, заставши Меріт та

кою хворою, але вона зверталась до нього, 
як до свого героя і рятівника, тож йому 
довелося побути з нею.

До того ж за свої довгі мандри він ніко
ли не чув, щоб вода шкодила в гарячці, і 
давав Меріт пити, скільки вона хотіла. f s



— Які ж ви гарні, — сказав він і намалю
вав у повітрі пальцем її постать.

— А правда? Я таки гарна, Стремберг? 
Як добре, що сюди завітав розумний чоло
вік. Позич мені люстерко, Стремберг.

У Меріт лежало люстерко на стільці коло 
ліжка. Вона час від часу зазирала в нього 
й робила грайливі міни — вона, що здоро- 
вою ніколи не дбала про свою вроду.

— А  яка саме я гарна? — хитро спитала 
Меріт.

— Найкраща в світі! Я намалював вас, 
повірте мені, й показував портрет принцам 
та іншим видатним людям, і всі одностайно 
казали: «Тільки вона, більше ніхто!»

— А що це означає? — пирхнула Меріт.
— Як що? «Тільки вона, більше ніхто не 

може стати моєю дружиною». Мабуть, те, 
що я написав на портреті, також справило 
гарне враження. Але я тільки додав напис, 
а вас намалював такою, як ви є в житті. 
Без жодних хитрощів.

— То вони тепер тільки й чекають на 
мене?

— Хто? Ага, аякже, певне, що чекають, 
треба тільки гарно вдягтися, поїхати й ви
брати собі котрогось. Там усе приготоване 
для вас — зала, ліжко з балдахіном, запну
те оксамитом, з шовковими простиралами. 
Я сам бачив, як принц усе добирав, навіть 
сказав мені: «Погляньте, Стремберг, — він 
називав мене на «ви», їй-богу, і був дуже 
чемний, — як ви гадаєте, підійде це її ве
личності, як вона приїде?» «її величності» 
принц сказав жартома, бо він страх який 
дотепний, щоб ви знали. «Ну що ж, — від
повів я йому, — вона, звичайно, дуже роз
пещена, що є, те є. — Я й собі пожарту
вав, але він не зрозумів того. — Але, з ін
шого боку, я гадаю, що Лісовій троянді як
раз пасуватимуть ці шовки. Хоч, бувши ва
ми, я б вибрав блакитну подушку, таку, як 
небо. Мені здається, що такий колір дуже 
пасував би до її каштанових кіс і карих 
очей». Отак я йому сказав. А як почав опо
відати, які ви, то він геть ошалів, мені дово
дилося знову й знову починати бсе спочат
ку, й описувати вашу постать, а він дивився 
на мій малюнок і зітхав, тільки зітхав, хоч 
і принц.

Цілий день вони втішалися в принцових 
покоях. Але другого дня Меріт була ще 
стомленіша, ще пригніченіша.

— Годі тобі! Не кажи дурниць. Думаєш, 
мені одинадцять років!

— Ваша правда, панно Меріт. Я б вам 
таки не радив одружуватися з ним. Я лише 
оповідаю те, що є, я не винен, що він так 
шалено закохався у вас, не треба сварити 
бідолашного Стремберга за...

Сліпуче весняне сонце осяяло їх, крих
ких, мов порцелянові ляльки, і з такими 
самими, як у ляльок, недовірливими очима. 

If) Стремберг сидів у своєму пальті, він завж- 
^  ди мерз, а комірчина Меріт була затхла й

волога, мов льох. Він схилив голову набік і 
був такий самий покірний, як за тих часів, 
коли вона сміялася з нього за «флертуван- 
ня».

— Але є ще герцог і граф, вони обидва...
— Не розповідай казок, Стремберг, я ж 

тебе просила, — понуро мовила Меріт.
— Люба моя панно, дозвольте лишень 

подумати... Я ще зустрічав одного багатого 
купця, що має бенкетну залу, всю в лю
страх і з блискучою підлогою, — він дуже 
любить бенкети й танці. Отож він питався, 
чи ви цим цікавитесь. І я сказав, що, мабуть, 
цікавитесь.

Очі в Стремберга очікувально блищали, 
і Меріт злагідніла.

— Особливо він подбав про ваші строї. 
Звелів нашити багато суконь, вони висять 
на довгій жердці, міняться й шелестять, на
віть як хто проходить поблизу. Він показу
вав мені ваші сукні — зелену, зі срібною 
облямівкою, синю, поцятковану золотом, 
ніжну, як нічне небо, і водночас страшну. 
Еге ж, трохи страшну, себто людина аж 
тремтить, як дивиться на неї, хоч і знає, 
що боятися нема чого. Така собі страшна 
не насправді, розумієте? «Коли Меріт спо- 
винуть чари мрій, то їй тоді напевне захо
четься вбратися в цю сукню», — сказав той 
багач.

— Я не належу до мрійниць, — мовила 
Меріт.

— Тут ні, і слава богу! Бо на Острові вам 
нема про що .мріяти. Але стривайте, хай-но 
ви підете в світ! Ви станете зовсім інакша! 
Там багато що навіватиме вам мрійливий 
настрій.

— Кажеш, Стремберг, що я стану 
інакша?

— Неодмінно!
— Того, мабуть, я й знала, що мушу піти 

звідси...

Що гірше ставало Меріт, то вибагливіша 
робилась вона до свого майбутнього. На
решті Стремберг вичерпав усю свою уяву 
й не міг більше нічого придумати. І тоді 
він узяв кілька старих тижневиків і заходив
ся читати з них оповідання про чесних і 
працьовитих секретарок, що завжди звали
ся Меріт і завжди, попри всі підступи ли
хих суперниць, здобували серце свого 
шефа.

Меріт дрімала, але відразу прокидалася, 
коли він замовкав, і просила читати далі. 
Панночка вже геть охрип.

— «...і він укрив її обличчя палкими по
цілунками...»

У двері зазирнув Роберт і глузливо по
сміхнувся, засоромлений тими словами.

— Тобі теж варто послухати, — насилу 
мовила Меріт. — Послухай, що мені нале
жалося за те, що я вийшла за тебе заміж і 
годувала тебе.



Роберт зник за дверима.
— «Палкими поцілунками...» Читай, що 

було далі! — нетерпеливилася Меріт.
Але Панночка не міг читати далі.
— Що з тобою? — просичала Меріт.
— Мені стає страшно, як ви отак диви

тесь на Роберта.
— Ет, дурниці. Він слова доброго невар

тий. Чого б я мала бути до нього ласкава?
— Але та Меріт, яку я бачив і намалю

вав, була добра. А тепер, як ви так грізно 
дивитесь, мене сковує страх і...

Він змовк, а Меріт на хвилю задумалася.
— То ти вважаєш, що я мушу пристосо

вуватися до твого портрета?
З радощів він схопився з стільця.
— О, це було б страх як мило й чемно, 

аби ви захотіли... А то мені довелося б пе
реробляти портрет, і він не був би такий 
гарний.

Вона глянула на нього добродушно й 
глузливо.

— А зуби? Що ти зробиш з моїми зу
бами?

— Вони білі як крейда... — невпевнено 
сказав він.

— Не бреши, Стремберг. Ти ж добре 
бачиш, якого вони кольору.

Він на мить засмутився, тоді раптом знов 
заяснів радістю:

— На другому портреті я намалюю вас 
зі стуленими вустами! То буде гарний порт
рет, у найкращому стилі, я вам гарантую!

Коли Меріт уперше почала задихатися, 
Стремберг утік. Він біг кілька кілометрів, 
але потім знову повернувся на Острів.

— На мене якраз найшло натхнення, за
хотілось поглянути на клуню, яку я помі- 
тив на луці, мені вже давно кортить її на
малювати. Та стара клуня має жовті двері, 
а по них темні смуги. Двері блищать, як 
найкращий шовк, хоч то просто старе де
рево. А надто на весняному сонці. Корисна 
прогулянка. Вона мене дуже підбадьорила.

Стремберг жив у Стефана й був радий, 
що старий нічогісінько не розуміє.

— Я артист і найперше мушу дбати про 
своє мистецтво. Не можу я стати нянькою, 
хоч би як кому треба. Ви ж не думаєте, що 
я злякався абощо. — Панночка ходив з кут
ка в куток, і з очей у нього ненастанно 
текли сльози.

— Моя Анна ще поралася коло овець і 
все робила того дня, як померла, — розпо
відав Стефан. — Ото була жінка! А глянь 
на ту квашу, на Меріт! Вона не квапиться. 
Лежить собі день за днем і відриває людей 
від роботи! Могла б уже забиратися на той 
світ і не заважати нікому. їй, бач, не хо
четься вмирати. А моя Анна, та...

У Стефановій хаті було брудно, занедба
но, але він не дозволяв ані Фріді, ані Кло- 
дет прибрати.

Панночка мав із собою етюдник та кілька

кольорових олівців. Він аркуш за аркушем 
замальовував портретами Меріт, а внизу 
чітким письмом виводив: «Лісова троянда».

Часом він ходив до Нордмарків, зупиняв
ся під вікном Меріт і сумно зітхав. Декотрі 
малюнки він посилав хворій, але зайти сам 
не наважувався.

Меріт не питалася про нього, її уже не 
треба було потішати.

З останнім бажанням, що стосувалося 
життя, вона звернулася до Стіни:

— Віддайте його Дорі й Олі...
Стіна, тремтячи, підступила ближче й за

питала:
— Що ти сказала, Меріт? Що ти хочеш, 

доню?
Меріт уже не змогла нічого сказати, хоч 

як силкувалася. Вона благала очима, одна
че Стіна вела своє:

— Ти мене розумієш? Я не чула, що ти 
сказала!

Погляд Меріт пік її; вона відійшла від 
постелі, покрутилася по хаті, тоді стала бі
ля вікна й невтішно заридала.

— Коли я не чула, то й...
Меріт також хотіла плакати, але не мог

ла; вона впадала в непритомність, що виз
воляла її від усяких бажань.

— Цікаво... як воно... зветься?..
Світанок, день, присмерк — усі ці зрозу

мілі явища здавалися їй дивними, як малій 
дитині.

І до самого скону вона повторювала од
не й те саме слово:

— Цікаво...
Так погасла Меріт, цькована й обожню

вана, щоб зійти в землю, що рідко родить 
такі прекрасні квіти, як вона.

Люди юрмилися перед Нордмарковою 
хатою, по кілька заходили, підіймалися на 
горище.

— Коли дивишся на її коси, то аж не ві
риш, що вона вже мертва.

Роберт почував себе ніяково і дурнувато 
посміхався, як тоді, на весіллі: навколо Ме
ріт завжди зчиняється багато галасу.

Стіна плакала й голосила:
— Вона ж тільки починала жити! Недав

но ще була дитиною, а тепер вже її й не
стало! Ой лишенько гірке, яка та смерть 
люта! Нема гіршої несправедливості на сві
ті за скоротечні сухоти!

Стремберг у капелюсі, насуненому на 
чоло, з червоними плямами на щоках, рап
том набрався відваги і приступив до Ро
берта:

— Щиро казати вона швидше моя ко
хана. Ти її ніколи не розумів!

Роберт опустив голову під тягарем того 
справедливого присуду і не озвався жодним 
словом.

і перед такою покорою Стремберг від
ступив: він був не з тих, хто вміє когось Ч> 
скривдити. ^



Він пішов геть із подертою картонною 
скринькою під пахвою і більше ніколи не 
з'являвся на Острові.

Того самого дня, як померла Меріт, на 
Острів приїхав лікар і сестра з тубер
кульозного диспансере. Вони обоє хотіли 
помогти людям вижити, хоч то були навіть 
злиденні орендарі, проте остров'яни вба
чали в них суворих представників влади, 
від яких годі сподіватися чогось доброго.

— Чому ви вчасно не звернулися до 
нас? — дорікнув лікар.

Люди вислухали той докір мовчки і спри
йняли його майже як глум. Яні бурчав за 
спиною в лікаря:

— Хіба треба було телефонувати до вас 
і просити харчів щоразу, коли ми голоду
вали. Ото було б саме вчасно. Бо ж ми бла
гали позички. Та вони навіть не відповіда
ють убогим орендарям. Аж як хтось по
мре, тоді можуть самі приїхати і дивляться 
на нас, як на вбивць... Хай би вас усіх чорт 
забрав!

Лікар оглянув усіх і переконався, що чо
тирьом Нордмарковим синам треба лікува
тися в санаторії. Побачивши самого Норд- 
марка, він засміявся й запитав про Гадара:

— А де той малий шибеник, що йому 
щетина із носа лізла? Мабуть, уже великий 
виріс?

Нордмарк розповів, що Гадар утопився в 
болоті. Гільда почала плакати не дуже роз
пачливо — у її житті було надто багато 
горя, і вона вже виплакала всі свої сльози:

— Бідний Гадар, він так хотів побачити 
світу! Аби він був не пішов на те болото, 
то тепер напевне поїхав би до санаторію.

Егрон, тихий, блідий підліток, глузливо 
шморгнув носом, почувши згадку про кінсь
кий волос і про Гадарову поїздку. Йому 
бракувало такої багатої уяви, як у брата, 
зате він мав ту перевагу, що лишився жи
вий.

Через якийсь час до Острова докотилася 
звістка, що Стремберг мандрує по Лаплан
дії і його там пригощають кавою та хлібом 
з сиропом за іншу історію, вже не про кріс- 
ло-гойдалку і довгу, як коса бритву.

— Я мав колись кохану, найпрекраснішу 
в світі дівчину, другої такої нема і не буде. 
Ми хотіли побратися, але смерть розлучила 
нас у розквіті літ. Вона вмерла в мене на 
руках. ! тепер я блукаю самотою. Але не 
нарікаю на долю. Бо кохання — велике 
щастя.

Коли слухачі не сміялися, він давав їм 
малюнок своєї коханої Меріт — «її очей 
несила забути», — а як вони виявляли хоч 
трохи пошани, показував їм пасмо волосся.

— Вона дала мені його на пам'ять про 
те, що ми помирилися. Атож, ми колись

^  були трохи посварились, як то трапляється 
IN  з нареченими.

Стрембергові малюнки з кожним роком 
ставали дедалі невиразніші, але його само
го люди трохи поважали. Звичайно, він був 
базіка і химерний чоловік, але їм більше 
подобалась його брехня про вірність мерт
вій, ніж залицяння до живих.

Його вже рідко хто прозивав Панночкою, 
аяе поступово він дістав інше прізвисько: 
«Лісова троянда», завдяки його останній 
історії. ' *

Кінчалися тридцяті роки, і Яні та Францо- 
ві велося дедалі краще. Кожної зими вони 
їздили далі на північ рубати ліс, а восени й 
весною мали якусь роботу поблизу. Пла
тили там не бозна-скільки, але все-таки ро
бота завжди була, і чоловіки п'яніли з ра
дості. Яні спромігся на коня, а Франц побу
дував нову клуню.

Однієї зими Нордмарки також найнялися 
звозити ліс, проте за кілька тижнів повер
нулися додому. Потім Нордмарк ходив і не 
давав сусідам спокою:

— Дивно, що в лісі раптом зробився та
кий рух. Як ви гадаєте, нащо їм стільки де
рева?

— А чорт їх знає. Чи нам не однаково? — 
відповідали лісові герої.

— З газет можна здогадатись, що в світі 
пахне війною. Вони озброюються, а для 
цього скільки всього потрібно. Особливо 
вугілля — робити воєнні машини.

— А нам що до того?
— Нічого, звісно. Але мені здається, що 

якось неприємно багатіти на тому, що от-от 
має початися стрілянина. Самі знаєте, що 
війна найдужче дається взнаки бідним, жін
кам і дітям.

— Щось по вас не видно, щоб ви цим 
дуже переймалися. Вилежуєтесь цілими 
днями й рахуєте, скільки заробили нечистих 
грошей ті, хто дбає про своїх жінок і ді
тей, — сміявся Елуф.

— Я не сказав, що нечистих. Але сам 
визнай: коли в лісі тепер можна заробити 
тільки тому, що скоро почнеться війна...

— Ніби ви своїм вилежуванням маєте 
більше змоги її спинити, ніж той, хто пра
цює в лісі.

— А хтозна, хтозна... Вчора я собі ду
мав...

— Ледачому краще помовчати.
— А то чому? Все-таки...
Але працьовиті сусіди нетерпляче пере

бивали його, заводячи мову про коней, ку
бометри, лісові хижі.

— Нема вже волі в цьому краю. Не да
ють тобі сказати правду. Скоро вже й ду
мати спокійно не можна буде, — нарікав 
Нордмарк.

На Острові з'явилися велосипеди, молодь 
почала їздити у свята на танці.

! не тільки це свідчило, що світ нібито 
почав помічати Острів. В окрузі з'явилися 
п'ятидесятники і, навернувши на свою віру



більші села, з запалом узялися до пооди
ноких хуторів.

На Острові жили майже самі безбожни
ки. Усі давно прогайнували свій невеликий 
запас конфірмаційної науки, і коли й мож
на було сподіватися там якоїсь віри, то 
тільки від Анни, а як її не стало, то зникли 
й останні залишки християнства. До най
ближчої церкви було три милі. Йти на не
дільну молитву в Екстреск їм також зда
валося надто далеко. Перші роки ніхто не 
мав святкового одягу, а в буденному йти 
до божого дому не випадало, це вже во
ни знали.

Тому часто святкові дні на Острові ви
давалися найнуднішими. Нордмаркам доз
вілля сусідів так заважало байдикувати, що 
часто вони цілу неділю рубали дрова, аби 
якось дотягти її до вечора. У Скратарів 
стояв такий гармидер, аж стіни тріщали; до 
обіду вони ще здебільшого колотилися 
жартома, а потім уже билися насправді. У 
Франца панувала вбивча тиша. Господар 
довго спав, а як прокидався, то не знахо
див собі місця з нудьги.

Ще малою Клодет іноді в неділю ходила 
з Анною до Петрусів. На селі неділя була 
радісним, урочистим днем. На підлозі ле
жав святковий килимок у веселу смужку, 
всі одягали, що хто мав краще. Люди схо
дилися до гурту, читали й співали разом — 
негарно, навіть незрозуміло, але настрій був 
такий, що Клодет хотілося плакати зі щастя.

То було село з успадкованим від дідів 
полем, де родила картопля, і з успадкова
ним звичаєм святкувати неділю.

А Острів усього цього не мав.
Одначе п'ятидесятники сприйняли його 

таким, як він був: не вимагали якихось 
знань про божу ласку та інших конфірма
ційних премудрощів — визнали, що заглиб
люватись у все те немає потреби, і на цьо
му й стали. Зрештою, душі тутешніх людей 
виявилися приступніші, ніж у будь-якій іншій 
місцевості, — остров'яни ще сумували й 
плакали за Меріт.

П'ятидесятники мали гітари і ними навер
тали Стіну на свою віру: від музики її ве
лике тіло аж здригалося з блаженного пла
чу. Вона молилася тільки про одне: щоб 
Меріт попала на небо й могла там слухати 
гітару.

Фріда вчепилася за нову віру: мати змо
гу щодня відчувати свою нікчемність, щодня 
спізнавати божу ласку, щодня молитися до 
Ісуса, що, певне, має якусь користь з її 
ревної покори, — всі ці прагнення в неї 
з'єдналися в одне.

Гільда також не лишилася байдужа до 
нової віри. Та оскільки Нордмарк не запа
лився нею, а Гільда визнавала насамперед 
його і була єдиною, з ким він міг грати в 
гудзики, відколи хлопці поїхали, то вона не 
виявляла своєї побожності, принаймні від
верто. Проте крадькома не раз вела з бо
гом коротенькі розмови.

Для молодих остров'ян також нова релі
гія була спокуслива, але, як уже згадува
но, вони їздили на танці й почали підозрі
вати, що земля — не тільки долина сліз. У 
кожному разі, молодь зволікала, хотіла 
трохи роздивитися, що до чого.

Франц поставився до п'ятидесятників во
роже. Фріді він також заявив, що якби во
на трималася церкви, або записалась до 
якогось гуртка чи вибрала якусь іншу, від
повіднішу для поважної господині віру, він 
би нічого їй не сказав, але вчення п'ятиде
сятників, здавалося йому, пасувало тільки 
волоцюгам, а самі вони були не варті доб
рого слова.

Фріда спалахнула рум'янцем і відповіла:
— Я молитимусь Ісусові, щоб він зняв 

тобі полуду з очей.
Говорила Фріда голосно, виразно, він 

дарма чмихав носом і кліпав очима, — во
на не звертала на це ніякої уваги.

Однієї неділі Фріда пішла до озера хрес
титися. Люди з навколишніх сіл посходились 
дивитися на те видовисько. Франц складав 
на подвір'ї в стоси дрова і думав про цей 
новий удар долі. Саме тепер, коли життя 
почало сяк-так налагоджуватись, вона ви
ставила його на глум і все зіпсувала. Хіба 
він кілька років тому не пробував упадати 
коло неї, не запобігав її ласки, не клеїв із 
себе дурня! І як вона сприйняла це, не
вдячна? Стояла й дивилася, мов теля у две
рях стайні, що не зважується вийти на сон
це, хоч як ти його мани. А цим проповід
никам досить було завити своє «алілуйя», 
як вона відразу кинулась до них.

Спершу Стіна і Фріда часто зустрічались 
і йшли до лісу разом помолитися. Ті зу
стрічі також не дуже тішили Франца; Фріда 
повинна була б на це зважити.

Восени Скратари придбали собі радіо.
І тоді Стіна поступово відійшла від своєї 
нової віри. В тій скриньці було повно най- 
дивовижнішої музики — досить тільки 
ввімкнути, і саме небо ллється до хати.

Але Фріда не здавалася навіть тоді, як 
п'ятидесятники перестали навідуватись на 
Острів. Панцир віри зробив її невразливою 
до різних прикростей буденного життя. 
Доячи корів, вона безбоязно розмовляла з 
Ісусом Христом, і корови сумирнішали, пе
рейнявшись її спокоєм. У хаті Фріда вже 
не стежила з таким острахом за настроєм 
чоловіка і дітей. По-своєму вона була навіть 
щаслива, бо її захищав невидимий наре
чений.

Клодет було п'ятнадцять років; вона стала 
дорослою дівчиною і щомісяця по тижневі 
плакала через це. Зрештою, вона плакала 
з багатьох причин. Праця вдома була важ
ка, а дівчина все робила дуже повільно.
Доїти корів, гребти сіно, мити посуд, носи
ти відра — вона ніколи всього не встигала; С О  
та ще й чуючи, як на сусідньому подвір'ї ^



радість аж переливається через вінця під 
час роботи.

Клодет не могла втишити в собі голоду 
до книжок. Кілька разів вона замовляла їх 
у пересувній бібліотеці, але часто й пів- 
книжки не прочитувала, як минав термін 
користування. Через свою забарність у ро
боті вона рідко коли до вечора мала віль
ний час, а тоді очі довго не витримували 
при гасовій лампі. А влітку день був такий 
важкий, що ввечері вона вже не мала сили 
читати, хоч видно було їй і без світла.

— Тату, чому в нас нема електрики?
— Спи ввечері, то вдень зможеш щось 

робити.
— Провести дріт дорого б не коштувало.
— Як маєш гроші, то проводь.
— У селі всі мають електрику.
— Вони господарі. Це велика різниця.
— Держава повинна дати нам світло, а 

то ми тут, на Острові, станемо дикунами.
— Спрягайся з Нордмарками! Вони зна

ють, як у держави все витягати. А мені ста
не й гасової лампи, поки я не викуплю 
землю.

— А я! Щодня тільки й чуєш, що про 
Острів! Мені вже аж млосно стає! В книж
ках є те, що мене цікавить, та воно замк
нене для мене!

Часом вона заводила мову про книжки з 
однолітками на Острові. Але ті жахалися 
або глузували з неї.

— Я коли гляну на книжку, то згадую 
про ляпаси.

— Он як, ти також хочеш бути вчена! 
І збиткуватися з бідних людей. Виходить, ти 
всередині ще гірша, ніж зверху.

Наука Бери Лідгрен лишила на них такі 
сліди, що вони не мали бажання говорити 
про книжки.

Звичайно ж, вони вважали, що Клодет і 
досі лишилася дитиною: незграбна, як була 
раніше, не вміє танцювати, і хлопці ще 
не скоро нею зацікавляться, якщо взагалі 
колись зацікавляться.

«А ви гадаєте, що я хотіла б гуляти з ти
ми дурнями? Вони якраз пасують вам».

Але, бачивши, як Віран чи Сабіна гуляли 
з котримсь хлопцем, Клодет так хотіла са
ма опинитися на їхньому місці, спати вве
чері з хлопцем. Розумом вона знала, що 
хлопці жахливі. Проте її тіло цьому не ві
рило, казало, що вони чудові. Клодет зно
ву була в незгоді з собою.

її  й далі захоплювала велична картина 
призахідного сонця, до неї промовляли зір
ки й трава. Але та мова була така важка, 
що вона не могла її нікому виповісти...

Одного серпневого вечора вона блукала 
з своїм болем коло Емминої криниці. Якби 
вона здужала відсунути каміння! Якби мог
ла повитягати з ляди цвяхи! Чи, може, їх 

О* геть поїла іржа, і вони не стануть на зава- 
^  ді? Хоч би в криниці було глибоко!

Моє добре справжнє життя, я прагну до 
тебе. Життя, в якому я знайшла б те, про 
що мрію. Так важко бути в незгоді з со
бою, не такою, як усі, дивачкою.

Звідки ти знаєш, що десь-інде будеш у 
згоді з собою?

Мій голос птахом кричить, що знає.
Як не даси птахові повітря, він заду

шиться.
Тоді я краще вмру сама: Стрибну в кри

ницю. Стрибку.

Прийшла Віран і запитала, чи Клодет не 
поїхала б з нею в кіно до Ірбека; її якраз 
покинув чхлопець, і вона була роздратована.

У саму середину розпачу влучила споку
са, ница, але нездоланна.

Клодет виправдувалась перед собою: як
би її запросили на годину раніше або на 
годину пізніше...

Дорогою, поки вони їхали на велосипе
дах, Віран оповідала про свої плани помсти 
і питала в Клодет поради. Покинута на су
ботній вечір, вона могла потішити себе хоч 
тим, що її сусідка й гадки не має про лю
бовні перемоги й поразки.

Клодет, ніби стоячи вже на цямрині кри
ниці, звисока відповіла:

— Мене таке не цікавить.
Віран недовірливо зиркнула на неї.
Фільм був французький — про жінку на 

ім'я Клодет. Це підлестило дівчині з Остро
ва. Франція — чудовий край, там було все, 
що звалося світом, Клодет знала це напев
не з уроків географії. І там, виявляється, 
вродлива жінка могла зватися Клодет.

«Сердешна, люба Клодет; ти така самітна 
й нещасна. Кохана моя Клодет», — стояло 
на титрах.

Раз по раз з екрана звучало те ім'я — 
досі дівчата не чули, щоб хто його так ви
мовляв. Клодет! Як гарно, не те, що не
зграбне «Клаудета» чи огидне «Кладка».

Очі Клодет з Острова зволожилися, 
фільм заслало туманом. Вона вслухалася в 
ім'я. Знак. Доказ.

Кінець Клаудеті.
Я — Клодет!

У неділю, обідаючи, Клодет заявила, як 
доросла:

— Час уже вам, хлопці, братися до ро
боти в стайні й заопікуватись дідом.

— Чому це?
— Бо я поїду вчитися того, що мені 

більше до душі.
Франц не знав, як йому виказати своє 

невдоволення: в цій хаті вже не справля
ють враження ні слова, ні міни. Жінка дала 
себе охрестити, дочка поводиться зухвало. 
Хай би його були хлопцем коні затоптали, 
щоб він не дочекався такої зневаги!

— Треба буде поміркувати над цим,— 
мовила Фріда.— Тим паче, що хлопці ще 
замалі і не скоро зможуть їздити в ліс.



Говорила вона скромно, але, видно, зов
сім не вважала, що не має права вислов
лювати свого погляду.

— А що ти робитимеш, коли навіть ко
рову насилу здужаєш видоїти?

— Є таке, що я зумію робити. Читати, 
шити...

— З такими очима? — глузливо мовив 
Туре.

— У місті є електрика й окуляри.
— У місті? Ти хочеш до міста? Господи, 

та люди там полопають зі сміху, як поба
чать таку товсту Кладку! — не вгавали 
хлопці.

— Будьте такі ласкаві, запам'ятайте собі, 
що я звуся Клодет.

Хлопці зареготали.
Фріда й Франц вражено перезирнулися.

Дівчина щодня заводила мову про пере
їзд до міста.

Вона вже уявляла собі, як шиє вбрання з 
найкращого краму, а ночами читає по- 
французькому книжки з філософії і нітрохи 
не стомлюється. В місті немає нежиті, тож 
зір у неї покращає.

Через якийсь тиждень Франц здивував 
її одним листом. Він мав у місті сестру 
кравчиню. На запитання, чи не взяла б вона 
до себе небогу за ученицю, та відповіла, що 
радо візьме.

Клодет дивилася на батька. Спершу він 
був для неї незбагненний. А потім, по черзі, 
здавався то людиною, що не знає ніякої 
радості, то страшним негідником, то мер
зенним йолопом,— а тепер знов якийсь 
інакший. Принаймні, вона найменше споді
валася, що батько подбає про неї. До чого 
вона його довела!

Коли вона почала готуватися в дорогу, 
Франц провів електрику.

— Бачиш, нечемо,— мовив він і осудливо 
чмихнув носом.

Однак те чудове світло його зовсім при
голомшило. Він буркнув, що коли б знав, 
яке воно ясне, то давно вже провів би його.

Тоді Клодет знову зважилася й сказала:
— Я вернуся додому, як у стайні буде 

доїльна машина:
— Знай міру, дівчино.

Клодет була готова в дорогу. Вона мала 
їхати до міста автобусом.

Це було перед Миколаєм, дерева й зем
ля втратили всі барви, а день випав такий, 
що кортить послухатись нашіптування бан
тини в клуні.

Треба було попрощатися з сусідами. Най
перше Клодет пішла до діда. Той жив сам: 
сидів і цілими днями грівся коло вогню. 
Він був брудний, мов свиня. Часом Франц 
давав батькові горілки, щоб той упився і 
його можна було вмити. Та коли він витве
режувався, то страшенно лютував і робив 
усе,, .щоб знову якнайшвидше забруднитися.

Фріда носила йому їсти, бо Стефан від
мовився ходити до сина, який позбавив йо
го права успадкувати Аннині вівці. Стефан 
говорив про це днями й ночами.

— Мій син Франц— злодій. Стара моя 
нарешті вмерла, і я міг купити собі карого 
жеребця, двоколісну бідку і їздити по яр
марках. Але мій син Франц...

Клодет далі не слухала. Його місце та
кож було не на Острові, він також жив у 
незгоді з собою...

Дівчина пішла до Скратарів. Там панував 
гармидер. Яні і двоє синів мали вирушати 
за кілька день до лісу возити дерево. Вони 
готували збрую та інструмент.

Сабіна терла картоплю, Віран робила 
пальт, миску за мискою, чоловікам треба 
було набрати харчів на кілька тижнів. Стіна 
латала штани і сварила Віран, що та робить 
надто великі коржі.

— Як тобі втовкмачити, що вони будуть 
усередині сирі! Ти завжди робиш їх надто 
великими. Скільки тобі казати, щоб ти не 
псувала тіста. А ти наче глуха! Яку мені на 
тебе раду знайти?

— Спробуйте заткнути пельку, — спокій
но відповіла Віран.

— Он як, і ти йдеш у найми, Клаудето! 
Віран також оце домовилася на цілу зиму. 
Не в найми? Вчитися шити? Диви! Хіба на 
це треба якоїсь науки? Пам'ятаєш, як Меріт 
шила? А ніде не вчилася. Але нічого, радій, 
що ти не геніальна, бо таким найгірше в 
світі. Все моя Меріт уміла. Тільки не годна 
була собі дати ради. Такі довго не жи
вуть. Смерть вибирає завжди найкращих, а 
залишає самий непотріб.

Стіна заплакала й докірливим поглядом 
повела по хаті. Проте залишений при житті 
непотріб був байдужий до її докорів.

— Лише ти моя втіха, Енарцю, моя єди
на розрада,— звернулася вона до сина Ме
ріт, що сидів коло неї на стільчику-

Син Меріт був дуже гарний. Його однолі
ток, материн брат, сидів під столом і зне
нависно дивився на нього, аж очі переко
шуючи з заздрощів.

Яні лагодив збрую.
— От і я маю коня,— мовив він.
З роками Яні ставав дедалі кістлявіший, 

сміх його не мав жодної веселої нотки і 
більше скидався на скреготання.

— Десять років тому я луснув би зі смі
ху, якби хто сказав, що я матиму таке доб
ро, як коня. А тепер навіть губи скривити 
не хочеться.

Тепер, коли Клодет мала від'їздити, вона 
слухала ці розмови, ніби зовсім чужа. Вона 
глянула на Яні і раптом збагнула: в ньому 
наче щось надломилося.

Раніше вона так мало думала про Яні. 
Але тепер виправдувала себе щедрою 
обіцянкою: «Я поміркую про вас, Яні, спро
бую знайти виправдання вашому життю.



Адже на світі багато людей мають таку 
долю, як ви».

Вона обійшла всгх, прощаючись за руку. 
Скратари бажали їй щастя, великого кохан
ня і радили бути обережною, бо хлопці в 
місті тільки зводять дівчат, га-га-га. Певне, 
як вони знову побачать її, то вже з нарече
ним, го-го-го.

Дурносміхи! «Мене таке не цікавить!»
Клодет вийшла від Скратарів, міркуючи 

собі, яких гарних людей вона зустріне в 
світі. Вони розмовлятимуть з нею про 
близькі їй речі — вишуканими словами, 
чемним голосом.

Потім вона пішла до Сольбо. За життя 
Меріт у Нордмарків було досить гамірно. 
Тепер, цієї осені, там стало надзвичайно 
тихо. Всі четверо Нордмаркових синів пої
хали в санаторій.

Господар завів мову про те, що останні
ми роками їхня родина витерпіла не одне 
лихо. Його й Гільду всі мають за нікчем, 
а он доля вибрала їх з-поміж інших, щоб 
пускати в них свої стріли. Хвороби й смерть 
ними не гордують. А такі гості перекону
ють їх, що вони, Нордмарки, також живуть 
людським життям.

Він упивався своєю гіркотою, ніби дістав 
доказ своєї значущості.

Гільда слухала його як завжди запобігли
во. Вона хотіла пригостити Клодет кавою з 
сиром, але дівчина не мала часу. Ну, то 
замість побажань на дорогу, вона їй щось 
заграє. Грамофон справді-таки велика вті
ха. Вона немов бачить, як Роберт танцює з 
Меріт, мовила Гільда.

Тупа голка почала мережити подорож «з 
Кларою Сахарою».

Мелодія долинала, ніби крізь піщану бу
рю.

Мати пішла з Клодет до автобуса; хлоп
ці з батьком лишилися в стайні. У їхньому 
прощанні бриніла приязнь і докір — це змі
шане почуття не покидало їх, відколи Кло
дет надумала їхати.

Мати й дочка почували себе ніяково. 
Фріда часом казала якесь побожне слово, 
але настрій від того не кращав. Будинки й 
дорога тулилися до землі, чіплялися за неї, 
а вона ніби не хотіла бути їм рпорою.

Неба наче не було. Острів огортало 
блякле повітря, таке ріденьке, аж закрада
лася думка, що воно десь за кілька метрів 
переходить у порожнечу.

Бурувате світло дня було таке в'їдливе, 
що люди прибирали тупого, неприступного 
виразу, щоб не розпорошитися на ньому.

Мати й дочка стояли й боронилися від 
того ядучого світла, коли це раптом Фріда 
запитала:

— Ти мене не дуже любиш?
! Клодет відповіла, ніби вві сні:
— Ні... зовсім не люблю.
Вона глянула на матір і збагнула, що ра

ніше майже не помічала ЇЇ. Обидві вони 
почервоніли від цього відкриття.

Клодет хотіла направити все, але важко 
було кількома словами врівноважити п'ят
надцять років ігнорування.

Фріда знайшла кращу раду: заходилась 
бубоніти їй різні настанови. Тепер їм обом 
стало легше.

Клодет сиділа в жовтому автобусі, що 
мчав білою дорогою. Туга її стихла, тепер 
вона могла спочити від своїх ненастанних 
прагнень до справжнього життя.

Проте Острів десь у глибині душі озивав
ся й нашіптував їй: я завжди буду з тобою.
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Між Радянським Союзом і Ка
надою розвивається співробітни
цтво у галузі науки, техніки, сіль
ського господарства. Діють відпо
відні угоди між Академією наук 
СРСР і науково-дослідною Радою 
Канади, між Міністерством вищої 
та середньої спеціальної освіти й 
відповідною канадською устано
вою. Між двома країнами укладе
но торговельну угоду.

Та чи не найширші зв’язки — 
культурні, причому радянське 
мистецтво часто репрезентують за 
океаном українські митці. Тут 
добре знані Державний академіч
ний заслужений ансамбль танцю 
УРСР, Дерлсавиий академічний за
служений український хор 
ім. Г. Верьовки, тріо бандуристок, 
оперні співаки українських теат
рів. Наших виконавців часто за
прошують до Канади. Звісно, та
кий успіх можна пояснити, зокре
ма, тим, що в цій країні живе 
чимало громадян українського по
ходження.

Українські канадці з поколін
ня в покоління плекали свою 
культуру, роблячи неабиякий вне
сок у розвиток загальної канад
ської культури. І коли торік на 
Україну прибув ансамбль імені 
Тараса Шевченка, заснований То
вариством об’єднаних українських 
канадців, він привіз із собою не 
лише українські пісні й танці, а й 
твори інших народів Канади. Свої
ми виступами в багатьох містах 
нашої республіки ансамбль сприяв 
зміцненню добросусідських відно

син між Канадою й Радянським 
Союзом.

Краще пізнати одне одного че
рез культурні зв’язки, взаємні ві
зити діячів культури, — ось чого 
прагнуть Товариство «СРСР — 
Канада» і Українське відділення 
цього Товариства та Асоціації 
«Канада —* СРСР» і «Квебек — 
СРСР». Українське відділення То
вариства «СРСР — Канада» від
значило цього року десятиріччя 
своєї діяльності. Воно виросло в 
громадську організацію, яка об’єд
нала понад шістдесят первинних 
організацій — підприємств, уста
нов, навчальних закладів, екі
пажів суден Чорноморського 
пароплавства. До складу прав
ління входять громадські дія
чі, представники інтелігенції — 
народний артист СРСР 0. Минь- 
ківський, письменник В. Коротич, 
голова президії Українського то
вариства дружби і культурного 
зв’язку з зарубіжними країнами 
В. Дмитрук, художник В. Масик, 
член-кореспондент Академії наук 
УРСР А. Шлепаков. Очолює прав
ління ректор Київського держав
ного університету імені Т. Шев
ченка, член-кореспондент Академії 
наук УРСР М. Білий.

За десятиріччя своєї праці 
Українське відділення Товариства 
«СРСР — Канада» надіслало за 
океан велику кількість матеріа
лів — кінофільмів, діапозитивів, 
магнітозаписів, платівок, виставок 
українського народного декоратив
но-ужиткового мистецтва, графі
ки, книги. Зокрема, багато кни

жок, експонатів для виставок, фо- 
тонарисів було надіслано Асоціа
ціям «Канада — СРСР» та «Кве
бек — СРСР» до 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна. Це 
допомогло нашим колегам здійсни
ти ряд заходів, присвячених зна
менній даті.

Від нашого відділення канадці 
одержали також різноманітні мате
ріали, присвячені життю й ді
яльності класиків української лі
тератури: Івана Котляревського,
Лесі Українки, Василя Стефаника. 
Приємно було дізнатися, що ці 
матеріали прислужилися канад
ським друзям, які широко вико
ристовували їх.

Ось що писали з Асоціації «Ка
нада — СРСР»: «Фотодобірки, які 
ви надсилаєте нам, дуже корисні 
в нашій роботі; ми їх експонуємо 
в нашому приміщенні та надсила
ємо до коледжів і шкіл».

Під час подорожі по Канаді я 
бачила, як ця організація викори
стовує в своїй роботі наші мате
ріали. У приміщеннях Асоціації 
експонувалися великоформатні фо
тоілюстрації з України, у бібліо
теці, якою користується багато 
читачів, на полицях стояли книж
ки про Україну.

Редактор англомовного журна
лу «Північні сусіди» (присвяче
ного виключно Радянському Сою
зові) Дайсон Картер пише: «Ваші 
чудові фото й тексти до них до
помагають нам представити чита
чам Україну як одну з Радян- < 4
ських Соціалістичних Республік. 00



Ми високо цінимо ваші матеріали.
Ми маємо постійні зв’язки не 

лише з товариствами дружби з Ра
дянським Союзом, а й з універси
тетами, редакціями журналів і га
зет, з багатьма прогресивними гро
мадськими діячами». «Я повинен 
відзначити, — пише керівник фа
культету славістики Альбертсько- 
го університету, — що ваше То
вариство в нас у почесному спис
ку як постійне джерело книжок, 
газет і журналів. Випускні ро
боти наших студентів з деяких 
питань стали можливі виключно 
завдяки вашим матеріалам. Біль
ше того, ми змогли запровадити 
спеціальний курс для вивчення 
українського сучасного роману, 
два курси — сучасної української 
лінгвістики, а також курси для 
вивчення творчості Тараса Шев
ченка, Івана Франка, Лесі Укра
їнки та інших».

Або ось лист від президента 
Асоціації «Квебек — СРСР» Аде- 
ляра Пакена: «Асоціація «Кве
бек — СРСР» прагне дедалі шир
ше знайомити жителів Квебека з 
Україною, її народом, культурою, 
щоб зміцнювати мир і нашу друж
бу. Виставки й дні, присвячені 
Україні, мали великий успіх. Бра
кує слів, щоб висловити вам на
шу подяку за дорогоцінну допомо
гу. Тисяча подяк!»

Частину роботи у справі зміц
нення дружніх контактів з Кана
дою виконують первинні організа
ції Українського відділення. На

приклад, Спілка художників Укра
їни дедалі частіше влаштовує за 
кордоном виставки, популяризую- 
чи досягнення нашого мистецтва. 
За океаном експонувалися твори 
Тетяни Яблонської, Миколи Глу- 
щенка, Олексія Фіщенка. Газета 
«Глоуб енд мейл», що виходить в 
Торонто, мистецький журнал 
«Артс Кенада» добре відгукува
лись про них.

Українське відділення Товари
ства «СРСР — Канада» знайомить 
громадськість республіки з най
важливішими подіями в культур
ному житті Канади. Наш читач 
одержав переклади повістей су
часного канадського письменника 
Джорджа Риги. До речі, повість і 
оповідання цього автора друкува
лися у «Всесвіті». Спілка пись
менників України, яка є первин
ною організацією відділення, про
вела вечір канадської поезії. На 
ньому прозвучали вірші Уоллеса, 
Макдональда, Риги та ін. А в 
№ 4 цього року «Всесвіт» опуб
лікував статтю Аліси Голишевої 
«Поезія боротьби», де йдеться 
про тему робітничого класу в су
часній канадській поезії.

Чимало фактів про дружні зв’яз
ки наводилося на ІП республікан
ській звітно-виборчій конференції 
Українського відділення Товари
ства «СРСР — Канада». Делегати 
й гості говорили про контакти, 
які було встановлено за п’ять ос
танніх років. Ось деякі приклади:

Художник Володимир Масик

Делегація Асоціації «Канада — СРСР», очолювана виконавчим директором 
Леслі Хантом. у Києві.
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подарував канадцям свої роботи 
з циклу «Закарпаття».

Постійно надсилає експонати 
для музею Кобзаря в Палермо Ки* 
ївський музей Т. Г. Шевченка.

Київський державний універси
тет імені Т. Г. Шевченка та Аль- 
бертський університет регулярно 
обмінюються ^науковою інформа
цією. Кияни допомогли своїм ко
легам написати підручник укра
їнської мови — адже в провінції 
Альберта у багатьох школах ви
вчають українську мову. Крім 
того, для викладачів української 
мови цих шкіл у Києві було влаш
товано тритижневий семінар під
вищення кваліфікації.

До нас звернувся керівник са
модіяльних гуртків Вінніпега Ва
силь Филипович з проханням 
аранжувати пісню про канадсько
го народного героя Луї Рієля. Це 
було виконано композитором 
А. Філіпенком.

Радянська дійсність глибоко 
схвилювала члена Асоціації «Ка
нада — СРСР» Берта Кертіса, 
який відвідав нашу республіку на 
запрошення Українського товари
ства дружби. Його як директора 
коледжу цікавили перш за все пи
тання освіти. Гостеві було надано 
можливість побувати в багатьох 
навчальних закладах. Після подо
рожі він написав статтю про си
стему освіти в Радянському Сою
зі. Б. Кертіс спростував тверджен
ня колишнього московського ко
респондента однієї з канадських 
газет про те, ніби рівень радян
ської освіти нижчий від канад
ського. Кертіс виступив у тій же 
газеті з заявою, в якій наводив 
факти з подорожі по Україні. Це 
спростування Б. Кертіса надруку
вала «Правда».

Крім того, Кертіс зробив допо
відь про свою поїздку до СРСР. 
«У майбутньому, — підкреслив 
він, — ми зможемо розвинути та
ку діяльність і в нашій країні. 
Я особливо задоволений вільним 
обміном думками з питань ос
віти».

...Ось стисла розповідь про 
діяльність Українського відділен
ня Товариства «СРСР — Кана
да» — діяльність, спрямовану на 
зміцнення дружніх контактів між 
північними сусідами.

Раїса СОВКО,
відповідальний секретар Україн
ського відділення Товариства 
«СгСР — Канада»



Рекламний щит біля Палацу конгресів.

Десять днів 

у Льєжі

Цього року посланці Ук
раїни представляли радян
ське мистецтво в бельгійсь
кому місті Льєжі, де прохо
дили Дні радянської куль
тури.

Льєж, найбільший мета
лургійний і вугільний центр 
Бельгії, гостинно прийняв 
учасників Днів — творчі де
легації Вірменії, України, 
Естонії. Господарі надали в 
розпорядження гостей зали 
Палацу конгресів. Тут де
монструвалися роботи юних 
художників, твори українсь
кого народного декоратив
но-ужиткового мистецтва, 
експонати виставки «Ма
льовнича Україна», фотови
ставки «В об’єктиві — Украї
на» та «Київ».

Особливо святковий ви
гляд мав Палац у День Ук
раїнської РСР. На екрані

йшли фільми «Україно, піс
не моя», «З попелу й руїн», 
«Хортиця», «Одеський опер
ний». Линули народні мело
дії, виконувалися в запису 
на плівку твори сучасних 
композиторів. Виступали спі
ваки Антоніна Червинська з 
Кіровограда, львів’янин Бо
гдан Базилікут, київський 
бандурист Андрій Омель- 
ченко. Свою майстерність по
казали самодіяльні артисти 
з танцювального ансамблю 
«Дружба» Львівського бу
динку культури працівників 
торгівлі. На шести концер
тах українських митців по
бувало майже п’ять тисяч 
чоловік.

Бельгійських модниць по
лонили роботи Київського 
будинку моделей. Киянки де 
монстрували колекції жіно
чого одягу на весняно-літ
ній сезон. Виготовлені за 
народними мотивами, з тон
ким смаком, моделі привер
нули увагу й фахівців, які 
приїздили з ряду міст Бель
гії та Франції.

Представлена була укра
їнська кухня. Охочих по
куштувати страви, зготовані 
кухарем Олегом Пилипен- 
ком, було чимало — незва
жаючи на високі ціни на 
борщ та котлети, що їх пра
вив хазяїн ресторану.

«Це диво, казка» — таку 
оцінку давали глядачі ви
ступам наших спортсменок, 
які показували вправи з ху- ^  
дожньої гімнастики. Іншої 00Співає Андрій Омельченко.



реакції бути не могло. Ад
же з України приїхали чем
піонка світу Любов Параді- 
єва, призер світових першо- 
стей Наталя Овчинникова...

Про Дні радянської куль
тури у Льєжі чимало писа
ла бельгійська преса. Вона 
наводила слова голови То
вариства бельгійсько-радян
ської дружби у Льєжі ма
дам Брендель, члена деле
гації Союзу радянських то
вариств дружби Натана Ри
бака, сказаних ними на від
критті Дня нашої республі
ки, давала рецензії на ви
ступи українських артистів, 
друкувала календар Днів 
культури.

Повернувшись до Києва, 
посланці України розповіли 
про свої враження на прес- 
конференції, яку влаштува
ло Українське товариство 
дружби і культурного зв’яз
ку з зарубіжними країнами. 
Натан Рибак, Леонід Чич- 
кан, Едуард Лойко та інші

підкреслили, що чіткій ор
ганізації Днів сприяла ро
бота активістів Товариства 
бельгійсько-радянської дру
жби, комуністів і комсо
мольців Льєжа. Бельгійські 
громадяни виявляли теплі 
почуття до радянських лю
дей, при зустрічах підкрес
лювали своє бажання жити 
в мирі й дружбі з СРСР. 
І цієї атмосфери доброзич
ливості аж ніяк не могли за
тьмарити жалюгідні спроби 
емігрантів - націоналістів 
влаштувати провокації під 
час урочистостей — їх од
разу ж викидали із залів.

Учасники прес-конферен
ції говорили про високу 
оцінку, яку бельгійці давали 
виставкам і виступам пред
ставників УРСР.

Дні радянської культури 
сприяли зміцненню дружніх 
відносин між народами Ра
дянського Союзу та Бельгії.

Валерій ІВАНКО

ІЛ
00 Відгуки бельгійської преси tin Дні радянської культури.

ТВОРЧА
ДИСКУСІЯ

Наприкінці травня в Спіл
ці письменників України від
бувся радянсько-румунський 
симпозіум на тему «Літера
тура і сучасність». Зустріч 
була передбачена планом 
культурного співробітництва 
між спілками письменників 
Радянського Союзу та Соціа
лістичної Республіки Руму
нії.

З радянської сторони 
участь у творчій дискусії 
взяли керівники всесоюзної 
Ради по критиці при прав
лінні письменників СРСР 
Ю. Оклянський та Ю. Суров- 
цев, критик і перекладач 
М. Фрідман, українські пись
менники Н. Рибак, О. Пол- 
торацький, літературознавець 
Д. Затонський, критик і пе
рекладач В. П’янов.

До складу румунської де
легації входили завідуючий 
кафедрою естетики Інститу
ту філософії при Академії 
суспільно-політичних наук 
ЦК Румунської комуністич
ної партії Ион Паскаді, про
фесор з університету міста 
Клужа літературознавець 
Дьюла Чехі, викладач літе
ратури цього ж університету 
Лівіу Петреску та головний 
редактор журналу «Конвор- 
бір літерате» («Літературна 
бесіда») прозаїк, критик і 
публіцист Корнеліу Штефа- 
наке.

Учасники симпозіуму обмі
нялися думками з найакту
альніших проблем сучасного 
літературного процесу.

Підсумовуючи розмову, 
Н. Рибак підкреслив:

— Ми виходимо з одних 
принципових, класових пози
цій — і коли говоримо про 
соціалістичний реалізм, який 
не потребує захисту, бо в лі
тературах соціалістичних 
країн він довів свою життє
вість, і коли критикуємо ви
гадану Гароді шкідливу тео
рію «реалізму без берегів». 
Обговорюючи важливі проб
леми розвитку літератур, ми 
не сперечаємось, а лише до
повнюємо один одного.

Цю думку підтримав у 
своєму виступі голова румун
ської делегації И. Паскалі, 
який сказав:

— Ми не вирішували кар
динальних проблем розвитку 
літератури чи естетики, а 
пізнавали один одного й ви
явили, що стоїмо на одних 
ідейних позиціях. Значення 
таких зустрічей безперечне.



До 110-річчя 
Від дня 
народження 
і 30-річчя 
Від дня 
смерті
Рабіндраната
Тагора

щ

МУДРА МУЗИКА ПОЕЗІЇ
В бібліотеці Рабіндрана

та Тагора (7/V 1861— 
7/VIII 1941) стояли книжки 
Тараса Шевченка та Михай
ла Коцюбинського: разом із 
своїми власними творами 
їх надіслав індійському 
письменникові Агатангел 
Кримський. Листування Та
гора і Кримського — цікава, 
досі не вивчена сторінка іс
торії українсько-індійських 
культурних зв’язків.

1913 року, коли Р. Тагору 
була присуджена Нобелів
ська премія, львівський жур
нал «Ілюстрована Україна» 
розповів про його життя і 
творчість і опублікував пе
реклад (очевидно, з англій
ської мови) одного з віршів 
Тагора. Ось цей переклад: 
«Наш сотворитель був робіт
ник. Він створив світ. Та
ким робом зв’язався він на

віки з нами. Оставте жерт- 
венні цвіти і ладан. Най 
твоя священича одіж пере
міниться на лахміття і по
криється п’ятнами поту пра
ці. Стрічай божество в пра
ці». Поезія Тагора прозву
чала своєрідним гімном пра
ці, робочим рукам.

Широке знайомство із 
творчістю індійського пись
менника почалося на Укра
їні вже за радянських часів. 
1918 р. в Києві вийшли дві 
збірки творів Р. Тагора — 
«Місячний серп» і «Садів
ник», що мали широкий ре
зонанс. Подаючи у 1962 р. 
свої переклади віршів індій
ського поета, Микола Ба
жай, зокрема, писав: «Дві 
невеликі книги... Вони знач
но змінили мої тодішні уяв
лення про поезію, про її 
ритм і форми, про стежки,

якими вона може входити в 
людські серця. Це був зши
ток «Сонячних кларнетів»
(П. Тичини.— В. П.) і ма
ленький, досить неохайно ви
даний томик «Садівника».
Не думаю, щоб переклади 
Ю. Сірого були такими вже 
досконалими, але мудра му
зика Тагорової поезії звуча
ла і в них, вражаючи своєю 
людяністю і величчю».

Не менш цікава згадка 
про Тагора у вірші Тичини 
«Вітер з України», що дав 
назву його збірці:
Сидить в Бенгалії Рабіндранат:
Нема бунтарства в нас: людина 

з глини.—
Регоче вітер з України, 
вітер з України!

Цей вірш був, мабуть, 
відгуком на поезію індій
ського автора «Мати-Бенга- 
лія». На думку Л. Новичен- 
ка, у ньому Тичина неначе 
полемізує з Тагором, проти
ставляючи пригнобленій і 
знеокриленій людині бур
жуазного суспільства могут
нє духовне відродження на
ції, ще недавно поневоленої 
царизмом; пасивності Таго- 
рових героїв — активність 
розкутої радянської людини.

Дальшим кроком у по
пуляризації творів Тагора 
на Україні було видання 
1927 р. в Харкові збірки 
«8 віршів. Ріг Веда, 4 гім
ни» у перекладах П. Рітте- 
ра. Одночасно на сторінках 
львівського журналу «Світ»
(1927— 1928) з’явилися пере
клади Тагорових поезій у 
прозі — «Писання», «Фраг
менти», «Злодійка сну», 
«Спочуття» та «Хмари і 
хвилі».

У післявоєнні роки ви
йшли нові переклади творів 
індійського письменника — 
роман «Катастрофа» (пере
кладач — Алла Коваленко,
1960 р.) та «Поезії» (1962 
р.) у перекладах М. Бажана,
М. Терещенка, П. Воронька,
В. Батюка та інших. Ряд 
перекладів появився у пе
ріодиці.

Цікаві статті присвятили 
творчості Р. Тагора Л. Но- 
виченко, М. Рудницький та 
О. Плаушевська.

Володимир ПОЛЄК 5
м. Івано-Франківськ СО
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Теодор Драйзер приїхав у 
Радянський Союз на запро
шення Товариства Культур
ного зв’язку з закордоном 
1927 р. Близько двох міся
ців пробув він у нашій кра
їні, знайомлячись з різними 
сторонами життя народу.

Побував американський 
письменник і на Україні. В 
Києві письменник відвідав 
великі підприємства, музеї, 
за годину до від’їзду був на 
Володимирській гірці й уно
чі бачив стару Петрівку, ме
рехтіння вогнів далекої Сло
бідки та Труханівки. У роз
мові з кореспондентом 
Драйзер сказав: «Київ та
кий гарний, що його можна 
назвати радянським Пари
жем. У старому культурно
му місті,— підкреслив він,— 
я також побачив віхи май
бутньої індустріалізації, до 
чого так прагне СРСР. Вра
зило мене зростання «Біль
шовика». Колись там пра
цювало 600 чоловік, тепер 
1800!.. Факти, зібрані в 
СРСР, я використаю для се
рії статей, а можливо йдля 
великого роману, де маю 
протиставити побут амери
канських та радянських ро
бітників» *.

З Києва Драйзер поїхав

NОО 1 «Пролетарская правда» від 17 груд
ня 1927 року.

до тодішньої столиці Радян
ської України — Харкова. 
Тут він цікавився постанов
кою театральної справи, ди
вився вистави у Державно
му оперному та Державно
му драматичному театрах.

Побував письменник і на 
Донбасі. По приїзді туди 
він заявив, що мета його по
дорожі по СРСР — познайо
митися з життям трудящих 
мас великої країни, побачи
ти різницю між капіталіс
тичним ладом і радянським, 
щоб потім розповісти аме
риканському робітничому 
класові правду про СРСР. 
На Донбасі Драйзер мав 
бесіду із співробітником га
зети «Диктатура труда». В 
ній він відзначив, що бував 
у багатьох капіталістичних 
країнах і ніде не бачив та
кого розвинутого профспіл
кового руху, як в Радян
ському Союзі: «Ваші проф
спілки — робітничі проф
спілки, які справді допома
гають поліпшенню умов 
життя робітників». •

Донецький округ Драйзер 
порівняв з Піттсбурзьким в 
Америці і висловив думку, 
що цей район розвинеться у 
гігантський промисловий 
центр завдяки своїм природ
ним багатствам і величезній 
енергії мас.

Драйзера вразили клуби, 
що їх мають трудящі. «Ваш 
робітничий клуб на Рутчен- 
ково — це щось незвичайне, 
це справжнє вогнище куль
тури» *.

З балкона Палацу праці 
американський письменник 
звернувся із схвильованою 
промовою до' шахтарів міс
та, побажав їм успіхів у 
житті й роботі. Він відвідав 
міську бібліотеку і подару
вав їй кілька томів своїх 
творів.

Кореспондентові газети 
«Диктатура труда» письмен
ник, зокрема, сказав: «Я пе
реконаний, що ваше соціа
лістичне будівництво — це 
найправильніший шлях роз
витку країни» 1 1 2.

Теодор Драйзер відвідав 
також Феодосію, Ялту, Се
вастополь, Сімферополь, 
Одесу та ряд інших міст Ук
раїни. В Одесі, оглянувши 
місто, гість заявив кореспон
дентові: «Все бачене
мною — краща ілюстрація 
того, що повинні одержати 
робітники в інших країнах. 
Особливе враження справ
ляє культурне будівництво 
в СРСР. Радянський Союз 
незабаром вийде на перше 
місце в цій галузі»3.

18 січня 1928 року Драй
зер виїхав з Одеси додому. 
Повернувшись до Нью-Йор
ка, він заявив, що вважає 
радянську систему найкра
щою.

Таким чином, з Радян
ського Союзу в США Драй
зер повернувся другом на
шої країни. Він виконав да
ну киянам обіцянку написа
ти книжку про свою подо
рож, і вона вийшла друком 
1928 року під назвою «Драй
зер дивиться на Росію». В 
ній письменник висловив 
переконання, що СРСР шля
хом комунізму приведе на
род до щастя і стане наймо- 
гутнішою державою в світі. 
Згадує у книзі Драйзер і 
про Київ, Одесу й Донбас.

Євген БЕЗРОДНИЙ

1 «Диктатура труда» від 22 грудня 
1927 року.

2 «Диктатура труда» від 22 грудня
1927 року.

3 «Известия» (Одеса) від 11 січня
1928 року.
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Малюнки М. К о в а л е н к а

і
Коли звивиста дорога, здавалось, уже до

сягла перевалу Амагі, від підніжжя гори, 
оповивши білою пеленою густий ліс крип
томерій, мене з несамовитою швидкістю 
почали наздоганяти смуги дощу.

Мені було двадцять. У форменім каїіікеті 
учня середньої школи вищого ступеня, в 
кімоно з темно-синьої касурі І й в хакама1 2, 
з ранцем за плечима ось уже четвертий 
день я сам один подорожував по провінції 
Ідзу: першу ніч провів на гарячих мінераль
них джерелах у Сюдзендзі, дві — у Югасі- 
ма, а тепер у високих гета3 добувався до 
перевалу Амагі. Милуючись осінньою кра
сою хвилястих гір, дикого пралісу й глибо
кої долини, я поспішав, розтривожений по
таємною надією.

Тим часом дощ сипнув великими крапля
ми. Я побіг угору крутою дорогою. А коли, 
полегшено зітхнувши, зупинився під поро
гом чайної на північному боці перевалу, то 
завмер: моє сподівання справдилося —
мандрівні артисти відпочивали саме в цій 
оселі.

Танцівниця, що першою помітила мене, 
мерщій підсунула мені свій дзабутон4.

— Та що ви... — промимрив я.
Чи то від швидкого бігу, чи то з несподі

ванки я не спромігся видобути з себе слово 
подяки — воно застряло мені в горлі. Си
дячи навпроти дівчини, я квапливо витягнув 
цигарку з кишені рукава. Танцівниця подала

1 Тканина з рідким, v горошок, вибитим візерунком.
* Елемент японського національного костюма, шаровари.
8 Дерев’яне взуття.
4 Подушечка сидіти



мені попільничку, що стояла перед ГТ супут
ницею. А я все мовчав.

Танцівниця мала років сімнадцять. В неї 
була якась старовинна, невідома мені за
чіска, і її овальне, з урочистим виразом об
личчя чудово гармоніювало з цією зачіс
кою й здавалося меншим, ніж було на
справді. Разом з танцівницею сиділи літня 
жінка, двоє дівчат і, крім того, молодик ро
ків двадцяти п'яти зі знаком службовця го
телю на гарячих джерелах у Нагаока.

Досі цих мандрівних артистів я зустрічав 
двічі. Вперше на дорозі до Югасіма, неда
леко від мосту Югава, коли вони просту
вали до Сюдзендзі. їх тоді було тільки троє, 
самі дівчата, танцівниця несла бубон. Я 
кілька разів сумно озирнувся їм услід. Над
вечір другого дня мого перебування на га
рячих джерелах у Югасіма мандрівні ар
тисти забрели до мого готелю. Примостив
шись на сходах, я затаїв дух, спостерігаю
чи, як врни танцюють на веранді.

«Якщо позавчора вони були в Сюдзендзі, 
сьогодні вночі — в Югасіма, то завтра, пе
ремкнувшись через перевал Амагі, зупи
няться на гарячих джерелах у Югано. До 
перевалу гірською дорогою щонайбільше 
сім рі *, тож я, певне, їх наздожену», — ду
мав я, вирушаючи в путь. Однак тепер, за
ховавшись від негоди у чайній, я зіткнувся 
віч-на-віч з артистами й розгубився.

Незабаром літня господиня чайної відве
ла мене в окрему кімнату без сьодзі1 2 на 
веранду. Глибоко внизу стелилася казково 
гарна долина. Я глянув у долину й затрем
тів, по тілу в мене пробіг дрож. Госпо
диня принесла чаю, і я пожалівся їй, що 
змерз.

— Ой, лишенько, та ви ж геть змокли. 
Побудьте трохи з нами, посушіться, — ма
ло не силоміць тягнучи за руку, стара по
вела мене до своєї кімнатки.

Як тільки відсунулися сьодзі, з середини 
дихнуло жаром — у заглибині долівки го
ріло вогнище. На порозі я нерішуче зупи
нився. Біля вогню, схрестивши ноги, сидів 
посинілий, як утопленик, дідусь. Його по
жовклі, загноєні очі сумно глянули на ме
не. Старий сидів серед купи старих листів, 
паяерових пакетиків. Я стояв, мов укопаний, 
і приголомшено дивився на цю гірську хи
меру, яку навряд чи можна було вважати 
живою людською істотою.

— О, вибачте за його неохайний вигляд... 
Не звертайте уваги, то наш дід. Може, вам 
і неприємно його бачити, та вже якось по
терпіть. Він не може ходити.

По цих словах стара розповіла, що дід 
уже давно лежить паралізований, зовсім 
безвладний. Ота купа паперу — ц<* листи з 
порадами, як лікувати параліч, і пакетики 
з ліками, замовленими в різних провінціях.

1 Міра довжини, 3,9 км.
2 Розсувна частина стіни будинку.

Старий розпитує в подорожніх, що прохо
дять через перевал, вичитує у газетних рек
ламах, як лікуватися, і все сподівається оду
жати.

Не знаючи, що відповісти старій, я схи
лився над вогнищем. «Чому діда не відве
зуть у долину? Якщо тут навіть восени така 
холоднеча, то що ж буде взимку, коли на 
перевалі завиє хуртовина?» — думав я. З 
мого кімоно почала підніматися пара. Стара 
повернулася до чайної й заговорила з літ
ньою жінкою:

— Невже оце та сама дівчина, що була з 
вами минулого разу? Гарну дочку маєте, 
нівроку. Красуня! Дівчата взагалі швидко 
ростуть.

Збігла, може, година. Раптом у будиноч
ку зчинився якийсь гамір. «Напевне, манд
рівні артисти лаштуються в дорогу», — по
думав я. Серце моє тривожно забилося, 
але я не наважився устати й собі йти за 
ними. «Хоч вони і звикли до мандрів, але 
далеко від мене не втечуть. Якщо й відста
ну на яких десять-двадцять тьо \  то все од
но легко наздожену». Сидячи біля вог
нища, я намагався погамувати свою триво
гу. Та коли мандрівні артисти пішли, серце 
болісно защеміло. У старої, що вийшла про
воджати гостей, я запитав:

— Де вони сьогодні ночуватимуть?
— Хто зна... Де знайдуть клієнтів, там і 

зупиняться. А ви, мабуть, покладаєте надію 
на готель?.. — Прихована зневага в словах 
старої — мовляв, сьогодні вночі танцівниця 
спатиме з вами в одній кімнаті — остаточ
но вивела мене з рівноваги.

Надворі сіялась мжичка, вершини гір про
ясніли. «Через кілька хвилин зовсім випо- 
годиться, тож треба перечекати», — поду
мав я, але більше не міг усидіти.

— Бережіть своє здоров'я, діду, бо скоро 
зима настане, — мовив я щиросердечно й 
підвівся. Старий сумно повів пожовклими 
очима й хитнув головою.

— Стривайте! Стривайте, паночку! — ки
нулася за мною господиня. — Це велика 
честь, що ви до нас завітали. Вибачайте, що 
погано вас прийняли. — Стара трималася за 
мій ранець і все просила вибачити, і каза
ла, що проведе мене аж до перевалу. Вона 
дріботіла поруч десь із сотню метрів, весь 
час повторюючи: — Це велика честь, що 
ви до нас завітали. Вибачайте, що вас пога
но прийняли. Я назавжди запам'ятаю ваше 
обличчя. Рада буду вам уклонитися, як знов 
завітаєте до нас. Тож не погребуйте, заїз
діть. Я ніколи вас не забуду.

Я зміг дати старій лише срібну монетку 
в п'ятдесят сенів2, і тому на душі мені ста
ло гірко, на очі навернулися сльози. Нареш
ті ми дійшли до тунелю.

1 Міра довжини, 109 метрів.
2 Одна сота ієни, основної грошової одиниці Японії.



— Щиро дякую. Вертайтеся додому, бо 
ж дід лишився сам один, — промовив я, і 
стара тільки тепер відпустила мій ранець.

Зі склепіння тунелю капали холодні крап
лі води. Попереду маленькою цяткою сві
тився вихід у південну частину провінції 
Ідзу.

II
За тунелем дорога стрімко побігла 

вздовж побіленої огорожі. Наче в глибині 
накресленої на папері перспективи, замаячі
ли постаті мандрівних артистів. Незабаром, 
пройшовши заледве яких шість тьо, я наз
догнав їх. Але, не наважившись одразу 
сповільнити ходу, з удавано байдужим ви
глядом проминув жіночий гурт. Чоловік, що 
йшов на кілька метрів попереду, побачив 
мене й зупинився.

— А ви, бачу, швидко ходите. На наше 
щастя, дощ перестав.

Я зраділо пішов поряд з чоловіком. Той 
почав розпитувати мене про се, те. Помі
тивши, як ми жваво розмовляємо, жінки 
наддали ходи й наздогнали нас. Чоловік 
ніс за плечима лозяний кошик, а літня жін
ка — цуценя. Старша дівчина несла щось 
зав'язане у барвистій хустці, а середуща — 
невеличкий кошик. Танцівниця йшла з буб
ном. Тепер і літня жінка вряди-годи пере
кидалася зі мною словом.

— Цей хлопець — студент... — прошепо
тіла старша дівчина танцівниці.

Я оглянувся, а вона, всміхаючись, прова
дила далі:

— Я відразу впізнаю студентів... Вони 
часто бувають на острові.

Я довідався, що мої супутники постійно 
живуть у порту Хабу на острові Осіма. Як 
настала весна, вони покинули рідну оселю 
й пустилися в мандри. Скоро почнуться хо
лоди, а до зими вони ще не готові, тож, 
мовляв, побудуть днів із десять у Сімоді і 
після відвідин готелів на гарячих джерелах 
в Іто повернуться додому. Згадка про ост
рів Осіма викликала в мене поетичний на
стрій, і я, ще уважніше задивившись на гар
не волосся танцівниці, попросив докладні
ше розповісти про цей острів.

— Правда ж, багато студентів приїжджає 
до нас купатися, — сказала танцівниця своїй 
супутниці.

— Влітку, мабуть? — обернувся я, і тан
цівниця розгублено відповіла тихим голо
сом:

— Бувають і взимку...
— Взимку?
Позираючи на свою супутницю, дівчина 

всміхнулася.
— А хіба взимку можна купатися? — пе

репитав я.

Вона зашарілася і, споважнівши, ствердно 
хитнула головою.

— Ач яка! Така молода, а вже... — літня 
жінка засміялася.

Щоб дійти до Югано, треба було подо
лати яких три рі долиною вздовж річки Ка- 
вадзугава. Одразу за перевалом гори 
й небо взялися такою барвою, як у півден
них краях. Безупинно розмовляючи, ми 
швидко подружилися з чоловіком. Отож ко
ли, поминувши невеличкі сільця Огінорі й 
Насімото, ми побачили на узгір'ї солом'яні 
стріхи Югано, я не витримав і сказав, що 
піду з ними аж до Сімоди. Чоловік дуже 
зрадів. Перед нічліжним домом, коли літ
ня жінка вже хотіла попрощатися зі мною, 
мій супутник промовив:

— Панич хоче залишитися в нашому то
варистві.

— Що ж, нехай лишається. Супутник у 
дорозі — що співчуття в житті. Хоч ми й 
люди вбогі, та розвіяти нудьгу завжди зу
міємо. Заходьте. Трохи перепочинете, — 
привітно відповіла жінка.

Дівчата скинули на мене очима. їхні соро
м'язливі погляди мовчки підбадьорювали 
мене.

Разом з усіма я піднявся на другий по
верх. Кімната мала вбогий вигляд: мата з 
рисової соломи й фусума1 були попроти- 
рані, брудні. Танцівниця принесла чаю. Під
ступивши до мене, зашарілася, руки в неї 
затремтіли; щоб не розбити чашок, вона 
швидко поставила дерев'яну тацю на мату, 
але ненароком розхлюпала чай. Я розгу
бився.

— Гляньте-но на неї! Вона вже червоніє 
при мужчинах... — Видно, приголомшена 
цією сценою, літня жінка насупила брови й 
кинула дівчині рушника.

Ці несподівані слова мене трохи охоло
дили. Я відчув, що мої мрії, розбуркані 
натяками старої з перевалу, враз розвія
лися.

Тим часом, поглядаючи на мене, літня 
жінка провадила далі:

— А ваша, паничу, темно-синя касурі 
справді чудова. — І, звертаючись до однієї 
з дівчат, повторила: — Правда, у студента 
кімоно з такої ж тканини, як і в нашого 
Тамідзі? — А потім знову обернулася до 
мене: — На батьківщині я залишила сина- 
школяра. Він ходить у такому кімоно, як 
ваше. Біда тільки, що тепер за касурі доро
го правлять.

— У якій школі вчиться ваш син?
— У звичайній. У п'ятому класі.
— Ого! У п'ятому?..
— Він відвідує школу в Кофу. Ми вже 

давно живемо на острові Осіма, але 
справжня наша батьківщина — Кофу в про
вінції Каї.

1 Розсувна переділка з картону.



Після годинного відпочинку чоловік відвів 
мене до готелю. А мені так хотілося зано
чувати разом з артистами в нічліжному 
будинку! Ми звернули з битого шляху на 
стежку, посилану жорствою, спустилися ка
м'яними сходами і, перейшовши міст біля 
громадської лазні, опинилися перед сади
бою готелю з гарячими мінеральними во
дами.

У купальні готелю мій новий знайомий 
розказав, що йому двадцять чотири роки, 
що йогр дружину спіткало нещастя: у неї 
двічі були передчасні пологи й обидва рази 
дітей не вдалося врятувати. Судячи з одежі 
зі значком службовця готелю в Нагаока, я 
подумав, що він там і живе. Я навіть був 
вирішив, що цей розважний, симпатичний 
молодик або дивак, або до нестями закоха
ний у мандрівну артистку, інакше чого б 
він волочився скрізь за мандрівниками і но
сив їхні речі?

Після купелі я пообідав.
Повертаючись до нічліжки повз мою 

веранду, чоловік помахав мені на прощан
ня рукою.

— Будь ласка, візьміть хурму. Вибачте, 
що кидаю згори, — гукнув я і випустив з 
руки пакетик.

Чоловік відмовлявся, хотів пройти мимо, 
але як побачив, що пакетик упав на землю, 
вернувся і підняв.

— Ну навіщо? — чоловік кинув пакетик 
назад на веранду.

Лише за другим разом він нарешті взяв 
мій скромний подарунок.

Надвечір розгулялася страшна злива. Го
ри повилися сірою пеленою, вода в потоці 
забурунила, пожовкла. «В таку негоду манд
рівні артисти не зважаться йти до іншого 
готелю», — подумав я, але все одне не міг 
усидіти на місці й кілька разів ходив у ку
пальню. Сутінь огорнула мою кімнату. У 
квадратному отворі в стіні висіла лампоч
ка, освічуючи водночас дві кімнати, розді
лені фусумою. Крізь шум зливи здалека 
долинули ледь чутні звуки бубна. Я рвучко 
розсунув віконниці1 й вихилився надвір. 
Звуки бубна нібито наближалися. Дощ і ві
тер бив в обличчя. Я заплющив очі й при
слухався, намагаючись визначити, куди ру
хається бубон. Незабаром я почув бренькіт 
сямісену1 2, а згодом протяглий жіночий 
крик, веселий регіт. «Мабуть, артисти роз
важають гостей у ресторані навпроти ніч
ліжки, — міркував я, розрізнивши кілька 
жіночих і чоловічих голосів. — Цікаво, куди 
вони потім підуть?» — Одначе вечірка була 
в розпалі й, здавалось, переходила у не
стримні гульбощі. Раз у раз тонкий жіно
чий голос прорізав нічну тишу. Весь у не
стерпній напрузі, я сидів при розсунутих ві
конницях і щоразу, як до мене долинали

1 У  японських будинках двері, стіни й віконниці розсу
ваються на рейках.

2 Триструнний щипковий музичний інструмент.

звуки бубна, радів: «Танцівниця ще на бен
кеті. Вона зараз сидить там і б'є в бубон».- 
Коли бубон затихав, я не знав куди дітися, 
що робити. Усім своїм єством намагався 
крізь шум дощу вловити бодай найменшу 
знайому ноту.

Невдовзі почувся тупіт людських ніг: чи 
то розвеселіле товариство танцювало, чи, 
може, в кота й мишку гуляло. Та раптом 
тупіт ущух. «Що віщує ця коротка тиша? — 
намагався я вгадати, втупившись очима в 
пітьму. — Невже цієї ночі чиїсь брудні руки 
торкнуться танцівниці?» — мучила думка.

Я засунув віконниці, ліг. Серце гнітив 
важкий тягар. Я пішов у купальню. Злива 
вщухла, з-за хмари виринув місяць, умита 
дощем осіння ніч проясніла. «Як жаль, що 
не можна вибігти босоніж надвір з купаль
ні!» — подумав я. Була друга година ночі.

Н І
Другого дня по дев'ятій ранку до мене 

прийшов мій знайомий. Я щойно встав і за
просив його з собою у купальню. Стояв 
погожий день бабиного літа, виповнений до 
краю потік блищав у теплому промінні сон
ця. Мої вчорашні муки видавалися мені бен
тежним сном.

— Гулянка вчора тривала допізна? — спи
тав я в чоловіка.

— А що, хіба ви чули?
— Авжеж, чув.
— То все тутешній люд такий галасливий. 

Аж набридло, — спокійно відповів чоловік, 
і я замовк.

— Он там, на тому боці, наші зайшли до 
купальні. Гляньте! Здається, нас помітили й 
сміються.

Я спрямував погляд на той бік річки, до 
громадської купальні, куди чоловік показу
вав рукою. У хмарах пари видніло кілька 
людських тіл. Несподівано з огорнутої па
рою купальні вибігла гола жіноча постать і, 
зупинившись на березі річки, наче перед 
стрибком у воду, склала долоні рупором і 
щось вигукнула. То була танцівниця. Милую
чись її струнким, як молода павловнія, ті
лом, я почувався так, ніби пив чисту дже
рельну воду. Опам'ятавшись, я глибоко 
зітхнув і розсміявся. «Зовсім як дитя! Тільки 
невинне дитя здатне гольцем побігти на
зустріч сонцю, зіп'ястися навшпиньки й гу
кати знайомих!» На душі в мене було так 
спокійно, наче на чистому небі. З уст не 
сходив радісний усміх.

Коли я повернувся із чоловіком до кім
нати, біля готелю з'явилася старша дівчина. 
Вона задивилася на квітник хризантем. Тан



цівниця в той час уже йшла через міст. 
Літня жінка вийшла з купальні й стежила, 
що роблять дівчата. Танцівниця здвигнула 
плечима, — мовляв, що вдіяти, коли не доз
воляють? — засміялася й швидко рушила 
назад. Літня жінка підійшла аж до моста й 
гукнула:

— Зараз же вертайся! Кому кажу?!
Старша дівчина теж послухалася.
Чоловік просидів у мене аж до самих су

тінків. Пізно ввечері, коли я грав у го 1 з 
мандрівним торговцем паперовими вироба
ми, до мене раптом долинули звуки бубна. 
Я встав.

— Мандрівні артисти йдуть.
— Так-так... Нікчемні люди... Ваш хід. Я 

поставив сюди, — налігши грудьми на граль
ну дошку, торговець поринув у гру.

Мандрівні артисти зайшли у двір готелю 
(видно, по дорозі до нічліжного дому), і я 
почув голос мого знайомого:

— Добривечір!
Я вийшов у коридор і жестом запросив 

.їх до себе. Артисти на мить спинилися у 
дворі, пошепталися між собою, а тоді ру
шили до веранди. Низько вклонившись, як 
гейші, троє дівчат і собі привіталися.

— Добривечір!
На гральній дошці мене чекала поразка.
— Нічого не вдієш, здаюся. Починаймо 

наново.
— Невже? Може, я не маю рації. Але ви 

припустилися дрібної помилки.
Байдужий до артистів торговець пораху

вав свої очки й знову заходився розставля
ти фігури. Дізчата поклали бубон і сямісен 
у кутку й собі сіли коло дошки з японськи
ми шахами. Тим часом я знову програв пар
тію, хоч спочатку, здавалось, вигравав.

— Ну, то як? Може, ще разок зіграє
мо? — настирливо запропонував торговець.

Але я ні сіло, ні впало засміявся. Партнер 
устав і пішов до своєї кімнати.

Дівчата підступили до моєї дошки.
— Сьогодні ввечері ви кудись підете?
— Може, й підемо... — відповів чоловік і 

глянув на дівчат.
— А навіщо вам кудись ходити? Побудьте 

краще тут і розважте трохи мене.
— Гаразд.
— Мати не сваритиметься?
— Однаково зараз гостей мало.
За грою в го ми й незчулися, як настала 

північ.
Коли танцівниця пішла, я не міг заснути, 

вийшов у коридор і гукнув торговця папе
ровими виробами.

— Іду!.. — озвався шістдесятирічний ді
док і бадьоро вискочив з кімнати.

— Не можу чомусь заснути. Давайте гра
ти до ранку.

1 Гра, схожа на гру в дамки.

IV
Ми домовилися, що вирушимо до Югано 

вранці о восьмій годині. Натягши на голову 
куплену біля купальні мисливську шапку, а 
кашкета заховавши в ранець, я подався до 
нічліжки, що стояла над битим шляхом. 
Сьодзі на другому поверсі були широко 
розсунуті, й тому, довго не роздумуючи, я 
піднявся нагору. Але в коридорі розгублено 
зупинився: мандрівні артисти ще спали. Не
далеко від моїх ніг разом із середущою 
дівчиною лежала танцівниця. Угледівши ме
не, вона зашарілася й затулила долонями 
обличчя, вкрите густим шаром пудри. По
мада на губах трохи розмазалася. Розгля
даючи її привабливу сонну постать, я від
чув, як серце моє шалено закалатало. Від
кинувши укривало, танцівниця граціозно 
кивнула мені головою.

— Дякую за вчорашній вечір.
Я стояв ні в сих, ні в тих.
Знайомий чоловік спав разом із старшою 

дівчиною. А я й не підозрював, що вони 
подружжя!

— Ой, вибачте. Ми хотіли сьогодні руша
ти в дорогу. Але ввечері нам ще треба 
виступити на бенкеті, тож доведеться від
класти від'їзд. В усякому разі, якщо ви за
раз підете, то ми ще матимемо нагоду з 
вами зустрітися. Ми зупинимося в. нічліжці 
«Косюя», — присівши на постелі, сказала 
літня жінка.

V мене було таке враження, наче мене 
покинули, відцуралися.

— А може б, ви теж іще провели тут 
день. Все-таки в компанії приємніше. Поче
кайте ще цей день, а завтра підемо ра
зом,— порадив чоловік.

Літня жінка й собі докинула:
— Залишайтеся. Завтра ми будь-що-будь 

вирушимо до Сімоди, бо позавтра минає 
сорок дев'ять днів з дня смерті нашого ма
ляти, і ми заздалегідь вирішили, що мусимо 
на той день устигнути до Сімоди. Вибачте, 
що я так кажу, але, видно, сама доля по
слала нам вас, хоче, щоб і ви помолилися 
за душу нашого маляти.

Я погодився зачекати ще день, зійшов 
униз і розговорився зі службовцем нічліжки, 
сподіваючись, що мої знайомі скоро вста
нуть. І справді, незабаром з'явився чоловік 
і запросив мене на прогулянку. Ми пішли 
трохи уздовж битого шляху й зупинилися на 
мостику. Спершись на поруччя, чоловік роз
казав мені про своє життя: про те, що
якийсь час служив артистом трупи новітньо
го токійського театру «Сімпа», що навіть 
тепер на острові Осіма він іноді влаштовує 
театральні вистави, що на бенкетах показує 
уривки з п'єс (для цього й носить з собою 
у фуросікі1 меч, а в вербовому кошику — 
одежу й різне причандалля).

1 Барвиста хустка, а якій японці носять речі.
счо*



—’ Мені не пощастило в житті, а от стар
ший брат живе заможно в Кофу, успадку
вавши батьківське майно. А я нікому не 
потрібен.

— Я думав, що ви працюєте на курорті 
в Нагаока.

— Невже?.. Старша дівчина — моя дру
жина. Вона молодша за вас на рік, їй зараз 
дев'ятнадцять, уже вдруге отак у мандрах 
передчасно народила дитину. Немовля по
жило тиждень і померло. Дружина ще й до
сі не може отямитись. Літня жінка — то 
моя теща... А танцівниця — своячка.

— І невже вашій чотирнадцятирічній сво
ячці доводиться...

— А що ж робити? Ви думаєте, мені лег
ко на все це дивитися? Але ж обставини 
життя сильніші за нас.

Потім чоловік розповів, що його звати 
Ейкіті, дружину — Тійоко, а своячку — Као- 
ру, що третя дівчина Юріко, родом з ост
рова Осіма, найнялася допомагати їм. Опо
відаючи про своє життя, Ейкіті дивився на 
мілину посеред річки й мало не плакав — 
так його розтривожили спогади.

Повертаючись до нічліжки, ми зустріли 
танцівницю. Вона присіла на узбіччі дороги 
біля пса й гладила його по голові. Я вирі
шив повернутися до готелю й сказав:

— Приходьте до мене.
— Тільки не сама...
— Тоді з Ейкіті.
— Незабаром прийду.
Невдовзі з'явився Ейкіті.
— А де ж жінки?
— Теща не пустила.
Не встигли ми досхочу пограти в го, як 

дівчата перейшли міст і за хвилю застуко
тіли своїми гета на другому поверсі заїзду. 
Чемно вклонившись, вони присіли в кори
дорі й завагалися.

— Це моя кімната. Сміливіше, не сором
тесь.

Першою зайшла Тійоко.
Цілу годину гості просиділи в моїй кім

наті, а потім спустилися в купальню, запро
сивши й мене. Я пообіцяв, що прийду, але 
соромився жінок. Першою з купальні по
вернулася танцівниця.

— Ідіть, сестра потре вам спину, — пе
редала вона слова Тійоко.

Я не пішов до купальні, а просидів з тан
цівницею за грою в го. Дівчина виявилася 
здібним гравцем. На її місці Ейкіті чи інші 
жінки давно програли б мені. Здебільшого 
я виграю, а от тепер мусив пильнувати, щоб 
не прогавити. Ми були самі. Спочатку тан
цівниця здалеку простягала руку до фігури. 
Але помалу вона захопилася грою і вже не 
помічала нічого навколо себе, нахилившись 
над дошкою. Тї напрочуд гарне чорне во
лосся майже торкалося моїх грудей. Неспо
дівано дівчина почервоніла й сказала: «Ви- 

П  бачте, я довше не можу залишатися. Мати 
^  сваритиме». Покинувши грати, вона вибігла

з кімнати. Перед купальнею на неї вже че
кала мати. Тійоко та Юріко, вийшовши з 
купальні, теж не піднялися на другий по
верх, а квапливо пішли додому.

Цього разу Ейкіті просидів у мене майже 
до вечора. З вигляду простодушна й лагід
на господиня готелю зробила мені заува
ження: мовляв, таких людей, як оті воло- 
цюги-артисти, не варто пригощати.

Пізно ввечері Я  зупинився' під нічліжкою 
й почув, як мати навчала танцівницю грати 
на сямісені. Уздрівши мене, дівчина збен
тежилася, відклала інструмент. Але негайно 
послухалася матері й далі грала. Щоразу, 
як вона підвищувала голос, мати повторю
вала:

— Я ж тобі вже казала — не треба так 
кричати.

Ейкіті запросили до ресторану навпроти, 
і тепер звідти долинав його протяжний спів.

— Що це він співає?
— У та ї1.
— Якийсь дивний спів.
— Все одно торговець городиною у співі 

тямить не багато.
Тим часом фусума в кімнаті мандрівних 

артистів відсунулась, і літній чоловік, тор
говець свійською птицею, що наймав кім
нату в нічліжному домі, запросив дівчат на 
вечерю. Танцівниця і Юріко, взявши з со
бою хасі1 2, зайшли до суміжної кімнати і 
взялися доїдати курятину, засмажену на 
сковороді. Коли дівчата підвелися, торго
вець поплескав танцівницю по плечі. Мати 
обурено вигукнула:

— Гей, ви! Не займайте невинну дівчину!
Танцівниця попросила торговця почитати

вголос «Подорож ясновельможного Міто по 
країні». Той трохи почитав, але незабаром 
пішов. Не звертаючись до мене особисто, 
дівчина безперестану повторювала матері, 
що хоче почути продовження цієї історії. 
Коли я з потаємною надією взяв до рук збір
ник оповідань, дівчина відразу ж підійшла 
до мене. А як почав читати, нахилила до 
мене споважніле обличчя і втупилася свої
ми ясними очима в моє чоло. Мабуть, во
на завжди так поводилася, коли їй читали 
книжку. Кілька хвилин тому вона так само 
тулилася до торговця птицею. На її врод
ливому обличчі найдужче вирізнялися вели
кі гарні карі очі з чарівними лініями повік. 
Усміхалась вона, як та квітка.

Незабаром танцівницю покликала служни
ця з ресторану. Перевдягаючись, дівчина 
сказала мені:

— Я зараз повернуся, почекайте трохи, 
будь ласка, дочитаєте мені оповідання. — 
Вийшовши в коридор, вона уклонилася і 
додала: — Ну, то я йду.

— Тільки гляди, не співай, — наказала 
мати, і дівчина, взявши в руки бубон, кив
нула головою.

1 Уривок з п’єси класичного японського театру «Но», ви
конуваний речитативом.

2 Палички, що заміняють японцям ложку.



— У неї саме голос ламається, — •• обер
нулася до мене мати.

І ось уже танцівниця сидить на другому 
поверсі ресторану й вибиває на бубні. У ме
не було таке враження, наче вона в сусід
ній кімнаті. За кожним ударом бубна серце 
моє радісно здригалося.

— Тільки-но з'явився бубон, як товари
ство одразу ж повеселіло, — позираючи в 
бік ресторану, сказала мати.

Тійоко і Юріко теж пішли до ресторану. 
Десь за годину всі четверо повернулися 
додому.

— Оце все, — танцівниця поклала на ма
терину долоню срібняк у п'ятдесят сенів.

Ще протягом деякого часу я читав уго
лос «Подорож ясновельможного Міто по 
країні». Потім мандрівні артисти згадали 
про померле маля. Розповідали, що воно 
було таке тендітне, аж світилося, не мало 
сили навіть плакати і через тиждень по
мерло. Здавалося, моє приязне ставлення 
знайшло у їхніх душах відгук, — адже я не 
виявляв ні зайвої цікавості, н і. зневаги, я 
просто забув, що вони мандрівні артисти. 
Тож не було нічого дивного в тому, що 
вони запросили мене неодмінно побувати в 
них дома на острові Осіма.

— Вам найкраще підійде дідусева хата. 
Там вам буде спокійно, ви зможете навіть 
працювати, вчитися, — обіцяли мої супут
ники. — У нас дві невеличкі хатини, одна в 
горах часто порожнем стоїть.

Ми також домовилися, що на Новий рік 
з моєю участю в порту Хабу буде влашто
вано театральну виставу.

Я збагнув, що справжня причина їхніх 
мандрів — не злидні, а скоріше безтурбот
ний характер, бажання постійно насолоджу
ватися духмяним запахом полів. Здавалося, 
всіх їх єднає щира кревна любов. Тільки 
сором'язлива Юріко завжди в моїй присут
ності була неговірка й похмура.

Опівночі я покинув нічліжку. Дівчата ви
йшли мене проводжати. Взувши гета, тан
цівниця вийшла до воріт і глянула на ясне 
небо.

— О, який чарівний місяць! Як це чудо
во, що завтра будемо в Сімоді! Справимо 
поминки по маляті, мати купить мені новий 
гребінець. Багато чого цікавого чекає там 
мене. Ви візьмете мене з собою в кіно?

Мандруючи дорогами провінції Сагамі та 
Ідзу від одного курорту до іншого, мої су
путники не забували про Сімоду.

v У

У мандрівних артистів був той самий ван
таж, що й під час переходу через перевал 
Амагі. На руках у жінки сидів песик і з ін
тересом позирав навколо. За Югано почи

налися гори. Вранішнє сонце, яке зійшло 
над морем, осяяло гірські схили. Я глянув 
у той бік. Ген-ген, там, де кінчалась річка 
Кавадзугава, блищав піщаний берег.

— Он там, здається, острів Осіма?
— Правда, він чималий? — сказала тан

цівниця.
Може, тому, що осіннє небо було чисте, 

без жодної хмаринки, море на сході, як 
напровесні, повивав легкий серпанок. До 
Сімоди залишилось п'ять рі. Незабаром 
море зникло. Тійоко тихо затягла пісню.

Коли мене спитали, що краще: підніма
тися двадцять тьо крутою гірською доро
гою, чи довго йти битим шляхом, я вибрав 
круту дорогу.

Ми йшли попід деревами, наступали на 
опале листя, і ноги наші ковзалися. Хоч як 
важко було дихати, я швидко піднімався 
вгору, впираючись руками у коліна. Незаба
ром моїх супутників уже не було видно, 
тільки між деревами лунали тихі голоси. 
Підібравши поли кімоно, мене наздоганяла 
танцівниця. Вона йшла за кілька метрів по
заду, ні на крок не наближаючись і не від
стаючи. Коли я озирався, щоб заговорити з 
нею, вона, збентежено всміхаючись, зупи
нялася, але нічого не відповідала. Коли ж 
са/ла зверталася до мене і я ждав, щоб 
вона підійшла ближче, дівчина зупинялася, 
доки я не рушав з місця. За поворотом до
рога стала крутіша. Я швидко дерся вгору, 
дівчина йшла за мною. Довкола панувала 
тиша. Решта подорожніх відстала — уже на
віть голосів не було чутно.

— У якому кварталі Токіо ваш дім?
— У мене нема там дому. Я живу в 

шкільному гуртожитку.
— Я теж була в Токіо. Танцювала на свя

ті квітів. Правда, ще малою. Тому зовсім 
нічого не пам'ятаю. У вас є батько? — за
питала вона знову за хвилину. — Ви були в 
Кофу?

Вона ще довго розпитувала мене, а тоді 
сказала, що в Сімоді хоче побачити кіно
фільм, згадала про вмерлу дитину.

Нарешті ми дісталися на вершину гори. 
Танцівниця поклала бубон на траву, вийня
ла хустинку й витерла піт. Вона хотіла об
трусити поділ свого кімоно, але раптом 
присіла й змела порох з моїх хакама. Я 
ненароком відхилився, і дівчина впала на 
коліна. Глянувши знизу на мене, вона ска
зала:

— Сядьте, будь ласка.
Над нами пролетіла зграйка пташок. Се

ред мертвої тиші було чути, як шелестить 
листя на дереві.

— Чого ви так поспішали?
Танцівниця, видно, притомилася. Я посту

кав пальцями в бубон, і пташина зграйка 
спурхнула з дерева.

— Напитися б води.
— Піду пошукаю, — сказала дівчина, але

незабаром повернулася з-за пожовклих ку- 51а 
щів з порожніми руками. ^



-— Що ви робите на острові Осіма?
Танцівниця заходилася розповідати мені 

про своє життя. Здається, вона згадувала не 
про Осіму, а про Кофу, називала імена по
друг з початкової школи, де закінчила два 
класи.

Через десять хвилин на вершину підняли
ся Тійоко, Юріко та Ейкіті. Мати спізнилася 
ще на десять хвилин.

Під час спуску з гори я з Ейкіті залишив
ся позаду. Коли ми пройшли яких два тьо, 
знизу прибігла танцівниця:

— Там унизу джерело. Просимо вас тро
хи поспішити. Чекаємо, щоб ви перші на
пилися.

Зачувши про воду, я швидко побіг униз. 
З розколини у скелі під тінистим деревом 
дзюркотіла вода. Поряд стояли жінки.

— Напийтесь перші. Ми подумали, що ви 
погребуєте водою, коли її скаламутять жі
ночі руки.

Я зачерпнув долонями прохолодної води 
й напився.

Попід горою вився шлях на Сімоду. Над 
землею подекуди слався дим — це вуглярі 
випалювали деревне вугілля. Ми сіли пере
почити на колодах край дороги. Танцівниця 
присіла навпочіпки посеред шляху й почала 
розчісувати песика рожевим гребінцем.

— Зубці поламаєш, — дорікнула мати.
— Нічого страшного, у Сімоді куплю но

вий.
Помітивши по той бік шляху купу бамбу

кових палиць, ми з Ейкіті не встигли ще ска
зати, що вони знадобилися б нам у дорозі, 
як танцівниця мерщій принесла одну товсту 
й довгу палицю.

— Навіщо таку товсту? — спитав Ейкіті, і 
дівчина розгублено подала ЇЇ мені.

— Візьміть, буде чим підпиратися в до
розі. Я витягла найтовщу.

— І даремно. Подумають, що ми вкрали, 
ще наберемося клопоту. Віднесіть назад.

Танцівниця віднесла палицю й бігцем по
вернулася з паличкою завтовшки з середній 
палець. Потім, важко зітхнувши^ заточую
чись, як натомлений селянин, що от-от упа
де на межу, стала чекати на жінок.

Ми з Ейкіті йшли на кілька метрів попе
реду.

— ...Не завадило б вирвати, а золотий 
вставити, — почув я раптом голос танців
ниці й озирнувся: танцівниця з Тійоко йшли 
разом, мати з Юріко трохи позаду. Тійоко, 
здавалось, не помітила, що я оглянувся, і 
сказала:

— Твоя правда. А що, як йому про це 
натякнути?

Очевидно, йшлося про мене. Тійоко, ма
буть, нагадала, що в мене нерівні зуби, а 
танцівниця зауважила, що їх можна замі
нити золотими. Мені нітрохи не було со
ромно, що я мимоволі став свідком цієї 

КП розмови. Якусь хвилю я не міг нічого posi
e s  брати. Потім знову виразно почулося:

— Добрий хлопець, еге ж?
— Так, здається, непоганий.
— Справді непоганий. Нічого не скажеш.
Тон розмови був простий, щирий, видавав

наївне зворушення танцівниці.
Я зраділо підняв очі на ясні гори. У по

дорож по Ідзу я вирушив з наміром роз
віяти нестерпний смуток, породжений почут
тям самотності. Тим-то, почувши, що мене 
мають за доброго, невимовно зрадів.

Біля Сімоди блиснуло море, заясніли го
ри. Розмахуючи бамбуковою палицею, я 
стинав волоть осінніх трав. Біля входу до 
села стояли дошки з написами:

«Жебракам і мандрівним артистам вхо
дити до села заборонено».

VI
Нічліжний будинок «Косюя» стояв у пів

нічній частині Сімоди. Вслід за мандрівни
ми артистами я піднявся на другий поверх 
до кімнати, схожої на мансарду. Коли я сів 
на підвіконня, голова моя вперлася в дах.

— Плече не болить? — допитувалась мати 
у танцівниці. — Руки не болять?

Дівчина граціозно помахувала рукою, як 
і тоді, коли била в бубон.

— Не болить. Ще можу грати.
— Хвалити бога.
Я підняв бубон.
— Ого, який важкий!
— Важчий, ніж ви думали. Ваш ранець 

легший, — засміялася танцівниця.
Мої супутники голосно привіталися з 

мешканцями нічліжки. То все були мандрів
ні артисти, торговці й комедіанти. Порт Сі- 
мода — гніздо для таких перелітних птахів. 
Малюкам із нічліжки, що поприбігали до 
кімнати, танцівниця дала по мідяку. Коли я 
зібрався вийти з «Косюя», вона мене випе
редила, вийшла в коридор і, рівняючи гета, 
прошепотіла, наче про себе:

— Візьміть мене в кіно, будь ласка.
Якийсь чоловік, схожий на волоцюгу, по

казав мені та Ейкіті, як пройти до готелю, 
власником якого був колишній голова місь
кої управи. Там ми скупалися й пообідали 
свіжою рибою.

— Купіть від мене на поминки квітів,— 
я вручив Ейкіті невеличку суму грошей у па
кетику, бо завтра вранці мав відплисти до 
Токіо. Гроші в мене вже кінчалися, тож я 
пояснив, що мушу вертатися, бо пора до 
школи.

Після вечері я перейшов через північний 
міст і видерся на гору Сімода-фудзі поми
луватися портом. По дорозі назад зазирнув 
до «Косюя»: мандрівні артисти саме вече
ряли смаженою курятиною.



— Пригощайтеся. Не гордуйте, — сказала 
мати й звеліла Юріко помити для мене 
чашку та паличку.

За вечерею всі вмовляли мене ще на 
день затриматися, — адже завтра минає со
рок дев'ять днів з дня смерті дитини. Але 
я не погодився, бо, мовляв, запізнюся до 
школи.

— То приїдьте хоч на зимові канікули. 
Ми вийдемо вас зустрічати. Тільки дайте 
звістку, яким кораблем прибудете. Ми вас 
чекатимемо. А про готель і не думайте. Бу
дете жити в нас, — запрошувала мати.

Коли в кімнаті залишилися тільки Тійоко 
та Юріко, я запросив їх у кіно.

— Я щось погано себе почуваю, — сказа
ла Тійоко. На її блідому обличчі прогляда
ла втома.

.Юріко мовчала, нахиливши голову. Тан
цівниця гралася з дітьми надворі. Побачив
ши мене, вона побігла до матері відпро
ситися в кіно, але повернулася розчарова
на й взялася поправляти гета.

— Чому ви не пускаєте її в кіно? — втру
тився Ейкіті, але мати не здавалася.

Я теж не міг зрозуміти чому. Коли я ви
ходив з будинку, танцівниця гладила по го
лові песика. Вигляд у неї був холодний, бай
дужий. Здавалось, їй несила було звести 
очі й глянути на мене.

Я сам один пішов у кіно, де при світлі 
ліхтарика жінка-диктор читала текст фільму, 
але негайно повернувся до готелю. Спер
шись ліктями на підвіконня, я дивився на 
темне нічне місто, мені вчувалося, що десь 
далеко без упину вибиває бубон. І мимово
лі з очей мені бризнули сльози.

VII
Коли наступного ранку я сів снідати, зна

двору долинув оклик Ейкіті. Він був одягне
ний і, мабуть, прийшов провести мене. Дів
чат не було. Мені стало сумно. Ейкіті за
йшов до кімнати.

— Дівчата теж раді б з вами попрощати
ся, але вчора вони пізно лягли і зараз іще 
сплять. Просили вибачити їх. Нагадували, 
щоб ви неодмінно приїхали в гості на зи
мові канікули.

Повівав холодний осінній вітер. По доро
зі Ейкіті купив мені подарунок: чотири пач
ки цигарок «Сікісіма», хурми й освіжаючих 
таблеток «Каору».

— Своячку мою теж звати Каору, — 
всміхнувся він. — На пароплаві не завжди 
можна купити мандаринів. А хурма добре 
помагає проти морської хвороби.

— А це від мене, — я зняв мисливську 
шапку і нап'яв на голову Ейкіті. Потім вий

няв з ранця учнівський кашкет, розгладив 
його, і ми з Ейкіті весело засміялися.

На пристані я раптом побачив постать 
танцівниці, що присіла навпочіпки над са
мою водою. Ми наближалися до неї, і во
на пильно стежила за мною. Потім мовчки 
схилила голову. Залишки вчорашньої пудри 
на обличчі зворушили мене. Фарба в кути
ках очей надавала її обличчю дитячої при
вабливості.

— Більше ніхто не прийде? — спитав Ей
кіті.

Дівчина похитала головою.
— Ще сплять?
Поки Ейкіті ходив купувати квиток на па

роплав і на шлюпку для переправи, я на
магався заговорити з дівчиною, але вона, 
втупивши очі в канал, мовчала й тільки ме
ханічно кивала головою.

— Бабусю, ось хороший хлопець... — До 
мене підступив чоловік, з вигляду чорно
роб. — Паничу, ви, мабуть, їдете до Токіо?
Дуже вас прошу, візьміть із собою бабусю, 
ї ї  син працював на срібних копальнях у Рен- 
дайзі, але під час епідемії грипу помер і 
він, і його дружина. Лишилося троє сиріток.
Ми порадились і вирішили відправити їх у 
Міто, на батьківщину. Бабуся сама не дасть 
собі ради. Дуже просимо вас, як причалите 
до острова Тамагісі, посадіть її у трамвай 
до вокзалу Уено. Ми розуміємо: для вас 
це зайвий клопіт. Але не відмовте, благає
мо. Пожалійте бабусю і сиріток.

За плечима в старої було немовля, оба
біч, тримаючись за ЇЇ руки, стояли дівчатка 
трьох і п'яти років. З брудного вузлика ви
глядали рисові балабушки й сушені сливи.
Стару проводжало кілька рудокопів. Я охо
че погодився допомогти старенькій.

— Щиро дякуємо. Ви ж розумієте: ми не 
можемо самі відвезти їх до Міто, — сказа
ли на прощання робітники.

Шлюпку страшенно гойдало. Танцівниця, 
міцно стуливши губи, дивилася вбік. Коли, 
зійшовши на трап, я озирнувся, мені зда
лося, що вона хотіла сказати: «До побачен
ня!» — але стрималася й опустила голову.
Ейкіті не переставав махати мисливською 
шапкою. І лише коли пароплав був уже да
леко в морі, в руках танцівниці замаяла біла 
хустинка.

Спершись на поруччя, я не спускав очей 
з острова Осіма, аж поки він не розтав уда
лині. Мені здавалося, що я вже хтозна-як 
давно розлучився з танцівницею. Згадавши 
про бабусю, я заглянув у каюту й побачив, 
як незнайомі люди намагаються розрадити 
стареньку. Заспокоєний, я зайшов до су
міжної каюти. Море коло берегів провінції 
Сагамі хвилювало, і пароплав кидало то в 
один, то в другий бік. Обслуга розносила 
пасажирам металеві тазики. Я ліг, підклав
ши під голову ранець. Голова була порож
ня, відчуття часу зникло. З очей мрїх по- Ю  
котилися сльози. ^



Поруч лежав юнак, син директора заводу 
в Кавадзу. Він їхав у Токіо готуватися до 
вступу в університет. Побачивши на мені 
кашкет учня середньої школи вищого сту
пеня, він, певна річ, мною зацікавився. Пе
рекинувшись кількома словами, юнак за
питав:

— Чого ви такі сумні?
— Я щойно попрощався з дівчиною, — 

відповів я щиросердечно. Мені було бай
дуже, що він бачить мої сльози. Я ні про 
що не думав.

Над морем опустилися сутінки, в Адзіро 
й Атамі засвітилися вогні. Стало холодно,

до того ж мучив голод. Юнак розкрив бам
букову коробку й почастував мене рисом, 
загорненим у листки сушених водоростей. 
Я машинально з'їв. Потім юнак загорнувся 
в учнівський плащ і ліг спати. На душі в 
мене трохи відлягло. «Завтра вранці треба 
відвезти бабусю на вокзал і купити їй кви
ток на поїзд», — подумав я. Потім у голові 
мені все переплуталося.

Я погасив лампу. Пахло 'свіжою рибою і 
морем. Поруч спокійно посапував у сні 
юнак. На очі мені знову набігли сльози. 
Потім біль розлуки трохи втишився, як мо
ре після бурі, і в душі розлилася солодка, 
приємна порожнеча.

&
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Цього року щедро вродила хурма, осінь 
у горах прекрасна.

Порт на південній частині півострова. Із 
залу чекання на другому поверсі, де про
дають дешеві ласощі, вийшов шофер у 
жовтій куртці з ліловим коміром. Надворі 
чекав великий червоний автобус з ліловим 
прапорцем.

Жінка, що стояла з донькою, тримаючи в 
руках пакетик з цукерками, глянула на 
дбайливо зав'язані шнурки шоферових че
ревиків і сказала:

— Правда, сьогодні ваша зміна? Це щас
лива прикмета, що нас повезе така добра 
людина, як ви. Може, моїй дитині доля 
всміхнеться.

О *  Водій мовчки подивився на дівчинку.
7. Всесвіт № 8.

— Я вже не можу відкладати надалі. Ско
ро зима. Жаль серед холоднечі виряджати 
дитину в далекий світ. Я й подумала: одна
ково доведеться розлучатися, то краще вже 
тепер, поки тепло.

Шофер мовчки хитнув головою і, по-вій
ськовому карбуючи крок, підійшов до ав
тобуса, поправив сидіння.

— Ви, тітонько, сідайте наперед. Менше 
гойдатиме. Дорога далека.

Жінка везла продавати доньку в містеч
ко, що лежало на північ від дому десь за 
п'ятнадцять рі.

Похитуючись, автобус повз дорогою че
рез гори. Дівчинка, що сиділа одразу за 
шофером, ясними очима дивилася на його 
пряму жовту спину. Обабіч дороги височі
ли гори. Попереду — два перевали.

Автобус наздогнав диліжанс. Той звернув 
на узбіччя.

— Дякую, — голосно промовив шофер і 
гречно вклонився, хитнувши головою, мов 
дятел.

Трапився на дорозі віз, навантажений 
дровами. Дав автобусові проїхати.

— Дякую.
Автобус минув чоловіка з візком,
— Дякую.
Обігнав рикшу.
— Дякую.
Наздогнав вершника.
— Дякую.
Протягом якихось десяти хвилин автобус 

поминав тридцять возів, вершників, візків, 
і щоразу водій не забував подякувати за 
те, що йому дали дорогу. Здавалося, що, 
навіть проїхавши сотню рі на великій швид
кості, він не змінить пози — такий він 
стрункий, прямий, як криптомерія.

З порту автобус виїхав о третій. Тепер 
довелося ввімкнути фари. Коли на дорозі



траплялися коні — віз чи вершник — шо
фер гасив світло і, обминаючи їх, говорив:

— Дякую.
Дякую.

— Дякую.

Добра слава йде про цього водія серед 
тих, хто їздить на возі чи верхи тою доро
гою в п'ятнадцять рі.

Вже посутеніло, коли автобус зупинився 
на станції. Ступивши на землю, дівчинка 
ледве встояла, ноги їй підгиналися, і вона 
схопилася за материну руку.

— Почекай хвильку, — сказала мати й 
поспішила за шофером.

— Моя донька просто закохалася у вас. 
Ви така добра людина. Я буду за вас мо
литися. Адже завтра моя донька стане іг
рашкою в чужих руках. О, не одна дівчина 
хотіла б проїхати на вашому автобусі*..

Наступного ранку, щойно зійшло сонце, 
шофер вийшов з нічліжного дому і, по-вій
ськовому карбуючи крок, попрямував пло
щею. Слідом за ним дріботіла жінка з донь
кою. Червоний автобус з ліловим прапор
цем виїхав з гаражу й спинився, очікуючи 
прибуття першого поїзда.

Дівчина вмостилася спереду і, цмокаючи 
губами, гладила чорну шкіру на шоферсь

кому сидінні. Мати мерзлякувато ховала 
руки в рукави кімоно.

— Ну, то як? Повезете доньку назад до
дому? Сьогодні вранці вона розплакалася. 
Я подумала: що б ви сказали? І серце моє 
не витримало. Вирішила: повернусь і поче
каю до весни. Жаль віддавати на зиму. Не
хай потеплішає.

З першого поїзда на автобус пересіло 
троє пасажирів. Водій поправив сидіння. 
Дівчина втупила очі в його теплі плечі.

Автобус наздогнав диліжанс. Той звернув 
на узбіччя.

— Дякую.
Трапився віз.
— Дякую.
Осторонився з дороги вершник.
— Дякую.
— Дякую.
— Дякую.

Висловлюючи подяку полям і горам на 
відрізку дороги довжиною в п'ятнадцять рі, 
шофер вів автобус у порт на південній час
тині півострова.

Цього року щедро вродила хурма, осінь 
у горах прекрасна.

З японської переклав Іван ДЗЮБ
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РУМУНСЬКА НОВЕЛА 
СЬОГОДНІ

Ще Гете говорив, що пись
менство, яке заслуговує на 
представництво у «світовій 
літературі», зачіпає загаль
нолюдські інтереси не менше 
ніж вузьконаціональні. Ру
мунська класика йшла у сво
єму розвитку саме таким 
шляхом. Коло питань, яких 
вона торкалася в минулому, 
охоплювало долю селянина 
і робітника, долю інтеліген
та й провінціального бояри
на — хоча, зрештою, пере
важало «селянське питан
ня», бо досоціалістична Ру
мунія була країною аграр
ною.

Новелу як засіб стислого і 
максимально чіткого відо
браження дійсності полюб
ляли в Румунії письменники 
всіх часів. До неї вдавалися 
зачинателі національної лі
тератури: Філімон, Гане,
Одобеску, Негруці; її без
межними можливостями за
любки користалися талано
виті оповідачі ближчої до
би: Славич, Караджале, Де- 
лавранча, Садовяну; піз
ніше до вершин мистецької 
досконалості її довів Йон 
Крянге, творчість якого 
близька нам уже хоча б тим, 
що в ній раз по раз натрап
ляємо на елементи україн
ського гумору. (Нічого див
ного тут нема: Крянге наби
рався мистецької сили і се
ред молдаван, і серед укра
їнців; неважко помітити, що 

СЬ його знаменитий «Данило
<► Препіляк» завдячує своєю

і . *.

дотепністю відомому укра
їнському анекдотові про вза
ємини селянина з нечистою 
силою.)

До першої світової війни 
новела в румунській літера
турі була королевою жанрів. 
Десь від 1920 року вона від
ходить на задній план. У 
країні починається наступ 
реакції, тенденція до фаши
зації потроху поширюється 
зі сфери політики на культу
ру. Одні письменники вага
лися, куди йти — вліво чи 
вправо, другі просто кидали 
старі позиції і попадали в 
полон модних мілітарист
ських ідей, треті вдавалися 
в розпач і виливали свої 
жалі в сумбурних романах.

Новела — здебільшого іс
торія однієї долі. А в умо
вах нацизму ціна індивіда 
зводиться до нуля. Існує 
єдиний гігантський механізм 
— воєнізована держава, 
котра всякі відхилення від 
політичного нормативу має 
за злочин. Отож діячі куль
тури, яких не зміряти арши
ном вірнопідданства, попа
дають у катівні, а мистецт
во втрачає свою різнобарв
ність і набирає уніфіковано
го кольору — коричнево- 
мундирного. Більше того, в 
літературі на грані смерті 
окремі її жанри: інтимна лі
рика й новела. За приклад 
може правити не тільки сум
на історія румунського пись
менства 1920— 1944 років, а 
й історія німецької та інших

європейських літератур, що 
пережили фашистську заду
ху. Правда, деякі румунські 
письменники залишались 
вірними новелі бодай до де
якої міри і в роки «свинце
вих мерзот»: час від часу 
з ’являлися короткі оповідан
ня М. Садовяну, Чезара 
Петреску, Каміла Петреску, 
А. Сахії.

Розгром фашизму, утверд
ження в Румунії нового, на
родно-демократичного ладу 
сприяли відродженню куль
тури й мистецтва. Об’єктом 
художньої літератури стала 
людина праці з її успіхами і 
невдачами, радощами і при
крощами, з її запитами й 
прагненнями. Якщо раніше 
героями новел були роман
тичні гайдуки, відважні пов
станці; селяни, які і вдень, і 
вночі марять землею; жерт
ви невблаганного поступу 
цивілізації (вважай, — ка
піталізму); боярин, що за 
вином та плітками коротає 
час у далекому від життєвих 
бур маєтку; міський інтелі
гент з порожніми кишенями, 
який витирає латаним під
жаком кутки у своїй жалю
гідній квартирі й будує над
хмарні замки, — то в новіт
ню добу такі персонажі май
же зникають з оповідань. 
Перед письменниками по
стають нові проблеми, а з 
ними й свої специфічні труд
нощі.

Нові герої втягуються у 
вир подій, народжених



соціальними струсами. Для 
спокою місця нема — є ши
роке поле для діяльності...

Селянин проходить крізь 
пекло війни й остаточно роз
чаровується в старому сві
ті. Між ним і багатіями ви
никає непримиренний кон
флікт, а в літературі з ’явля
ється нова тема: перебудова 
села на соціалістичний лад. 
За неї беруться здебільшого 
молоді сили, сформовані бу
ремними роками Визволен
ня.

1948 року світ побачила 
збірка новел «Зустрічі з зем
лею». Автор її — Марін 
Преда (нар. 1922 р.). Од йо
го первинок так і повіяло 
свіжим талантом. Від них 
справді пахло землею, хлі
боробським потом, подеколи 
відчувався присмак гіркої 
селянської сльози. От, на
приклад, оповідання «У 
спілці», котрим починається 
книжка. Нещадне сонце 
пряжить землю «Ох і спе
ка, ох і жара, й духота! Хоч 
серце витягай з грудей! Хоч 
запускай серп у груди й ви
ймай душу!..» Селяни об’єд
нались у спілку. Молотарка 
одна, й молотять по черзі. В 
барабан подає Іліє Рестеу. 
Чоловік він бідний, снопів 
у нього мало. Ось-ось його 
черга. Але тут нагодився 
піп-дармоїд, що для добра 
громади ніколи й пальцем 
не кивнув. Староста спілки 
Беляге, куркуль і жмикрут, 
звелів молотити урожай 
панотця. Іліє урвався тер
пець. Згадалися давні крив
ди. Адже цей самий Беляге 
замордував непосильною 
працею його улюблену доч
ку (дарма, що приймачку). 
І Рестеу гнівно виступає 
проти багатіїв.

За Маріном Предою закрі
пилася слава письменника- 
аналітика, особливо після 
появи його романів «Моро- 
мети» (1955) і «Марнотрат
ці» (1962). Основа його об
разу — психологічний ру
шій. З цього погляду в 
М. Преди були видатні по
передники: Йон-Лука Ка-
раджале (1852— 1912) і 
Дуйлу Замфіреску (1858— 
1922), які вважаються осно

воположниками румунської 
аналітичної новели.

Якщо перехід села на ре
волюційні рейки найяскра
віше відображений в опові
даннях М. Преди, то даль
ший розвиток самосвідомос
ті робітничого класу найба- 
гатогранніше показав Еуд- 
жен Барбу, письменник теж 
молодшої генерації.

Щоправда, Барбу, який 
вважає, що від аналітичної 
оповіді віє вже архаїкою, до
тримується іншої літератур
ної манери. Герої Барбу — 
здебільшого робітники-ко- 
муністи або представники 
того прошарку населення, 
який дедалі сильніше про
ймається романтикою рево
люційної боротьби й обирає 
в житті соціалістичний іде
ал. Вперше такий тип з ’я
вився в румунській літерату
рі у тридцятих роках нашо
го століття, коли вийшли та
лановиті новели А. Сахії, 
людини полум’яного серця, 
щирого друга нашої країни. 
Однак у Барбу пролетар не 
тільки борець з ганебним 
фашистсько-буржуазним ре
жимом, — він і будівник, і 
стверджувач народної де
мократії, захисник тих здо
бутків, що далися йому ці
ною великих жертв. Саме 
про такого робітника йде
ться в його оповіданні «Ни
зова робота».

Подеколи письменник 
звертається до сільської те
матики. Так, цікавою є доля 
Терези з однойменного опо
відання — затурканої жін
ки, що поступово пролетари- 
зується і стає на шлях під
пільної боротьби. Цій темі 
присвячена і новела «В 
дощ», у якій страх і сміли
вість, біль і ненависть злиті 
воєдино й досягають най
вищої точки.

У письменників старшого 
покоління (Каміла Петрес- 
ку, Лучії Деметріуса) спо
стерігаємо інтерес до духов
ного світу інтелігенції в пер
ші роки після визволення.

Позбувається серйозних 
помилок у своєму світогляді 
Михаїл Садовяну (1880— 
1961) — патріарх румун
ської літератури двадцятого 
століття. Після відвідин Ра

дянського Союзу в 1945 році 
він остаточно переконується, 
що майбутнє за комунізмом. 
Його новелам притаманні 
щирий ліризм, глибина по
чуттів, любов до маленької 
людини. «Спадщина Садо
вяну — це масивний блок з 
Прозорого бурштину, в яко
му пташкою застигла під 
час ангельського льоту най- 
ефірніша частка поезії ру
мунської душі», — так сха
рактеризував творчість цьо
го титана критик Іонел 
Теодоряну.

Незважаючи ні на похи
лий вік, ні на хворобу, Садо
вяну не випускає з рук пера 
і в післявоєнні роки створює 
низку прекрасних оповідань

Новелістичний дар мас
титого літератора забли
щав і в його мемуарах, які 
він створив наприкінці сво
го життя («Спогади», 1954). 
Письменник, котрий прожив 
довгий, багатий на події вік, 
мав про що розповісти на
щадкам. І невмирущим за
повітом для прийдешніх по
колінь залишилось його по
всякденне кредо: «В житті 
додержуюся двох головних 
принципів: спершу я пови
нен бути людиною і тільки 
потім письменником... Вірую 
в дві поезії буття: в поезію 
писання і в поезію праці. І 
вірую ще в те, що письмен
ник повинен перебувати у 
постійному контакті з жит
тям — з його болями та ра
дощами, з його поразками».

Новела на злободенну те
матику в повоєнній Румунії 
розвинулася з репортажу. 
Не біда, що подеколи моло
ді письменники вдавалися в 
натуралізм. Точне звітуван
ня перед читачем привчало 
їх до дисципліни спостере
ження, конкретності малюн
ка, допомагало уникати не
безпечної літературщини. 
Поступово зростала май
стерність, вироблявся влас
ний почерк, і художній 
домисел перетворював їхні 
зарисовки у довершені опо
відання й новели. Здебіль
шого фігурували в них моло
ді трудівники, поставлені в 
типові скромні умови. Од
нак це не створювало ат
мосфери буденщини: в кож-



йому мазкові прозирала ро
мантика цілеспрямованої 
праці. У нотатках Петру 
Вінтіле (нар. 1922 р.) вими
сел з дійсністю переплете
ний так тісно, що важко на
віть визначити жанр твору
— це щось середнє між опо
віданням та нарисом. Нове
ли Вінтіле позначені неаби
яким талантом: вони вража
ють динамічністю подій, сво
єрідністю образів, багатст
вом картин.

Основоположником сучас
ного румунського нарису є 
Джео Богза (нар. 1908 р.). 
Літературну діяльність він 
почав як поет. Великого роз
голосу набрала його «Поема
— інвектива» (1933). Потім 
він цілком віддався журна
лістиці. Ще до війни видав 
кілька книжок репортажів. 
Буйно розквітнув талант 
письменника у роки народ
ної влади. Дрібні, здавало
ся б, факти стають під його 
пером несподівано цікавими 
й значущими, а звичайні ре
чі _  колоритними і приваб
ливими. Його нариси такі ж 
близькі до новел, як образки 
Вінтіле.

Глибокий слід залишила в 
пам’яті румунів антифаши
стська боротьба, натхненни
ками якої були комуністич
на партія і робітничий клас. 
Окремі письменники — ко
лишні підпільники і фронто
вики — присвячують темі 
в}йни к р а щ і свої романи, по
вісті й оповідання. З-поміж 
них вирізняється Аврел Мі- 
ха>ле (нар. 1922 р.), відомий 
своїм воєнним романом 
«Втеча» і низкою новел — 
своєрідних спогадів про 
страшне фашистське лихо
ліття. Особливо гарне вра
ження справляють його опо

відання «Вечірній поїзд» і 
«Кам’яний будинок».

Гвинтівку на письменни
цьке перо поміняв Хараламб 
Зінке (нар. 1923 р.) — один 
з найкращих оповідачів су
часної Румунії. Лаконізм, 
гранична стилістична прос
тота, вміння кількома штри
хами змалювати вдачу героя 
— такі основні риси його 
творчого почерку. Боротьба 
з фашизмом знайшла своє 
відображення у його повіс
тях «Фронтовий щоденник», 
«Атака на об’єкт 112» і в ря
ді оповідань. Проте Зінке не 
обмежується самою тільки 
воєнною тематикою. Як но
веліст основну увагу він 
приділяє людям самовідда
ної мирної праці.

На передніх рубежах у 
боротьбі з окремими сус
пільними болячками стоять 
сатира та гумор, що успішно 
продовжують традиції сати
риків минулого: Костаке Не- 
груці (1808— 1868), зачина
теля новелістичного жанру 
в румунській літературі; йо- 
на Караджале (1852— 1912), 
найкращого румунського гу
мориста і воднораз утверд
жувана критичного реаліз
му в добу зародження кла
сових битв у країні; йона 
Крянге (1837— 1889), пись
менника глибоко народного, 
веселого в своїх книжках і 
безмежно трагічного в жит
ті.

На ниві сатири й гумору 
плідно працюють В. Галан 
(нар. 1921 р.), С. Феркешан 
(нар. 1924 р.), Т. Мазілу 
(нар. 1930 р.).

В. Галан почав з репорта
жів, зарисовок, фейлетонів. 
Уже в перших його літера
турних спробах знаходимо 
елементи сатири: то колю

чий сміх, го ледь помітну 
іронію. Майстром комічних 
ситуацій він показав себе в 
романі «Пробудження ра
бів» (1950 р.) і в дилогії 
«Береган» (1959 р.). Заполо
нюють своєю дотепністю но
вели «П’яте колесо у возі» і 
«З потопу».

Т. Мазілу" і С. Феркешан 
— автори дошкульних фей
летонів. Вістря їхньої не
схибно влучної сатири спря
моване проти пихи, зазнай
ства, бюрократизму.

Славу цікавих оповіда
чів здобули Е. Камілар 
(нар. 1910 р.), що пише де
що архаїзованою молдав
ською мовою, котра дуже 
пасує до його напівлеген- 
дарних оповідань; Н. Жяну 
(нар. 1916 р.), Ф. Мунтяну 
(нар. 1924 р.), Д. Попеску 
(нар. 1933 р.) — автор пре
красної новели «Білий 
дощ»; Н. Веля (нар. 
1936 р.), який написав поки 
що небагато, але вже здобув 
добру репутацію в літера
турних колах; Ф. Нягу (нар. 
1935 р.), якого критики вва
жають «автором патетичної 
прози». Та й справді, наро
дившись на берегах мальов
ничого Дунаю, Нягу приніс 
із собою в літературу шере
хи його очеретів, барви його 
лілей і таємничість старо
давніх переказів.

Румунська новела пере
живає нині буйний розквіт. 
У літературу прийшли бага
тонадійні молоді письменни
ки, які, плідно розвиваючи 
кращі традиції своїх вели
ких попередників, збагачу
ють новелістику новими те
мами, вдосконалюють її ста
рі форми, чуйно відгукую
ться на животрепетні про
блеми життя країни.

Микола ІГНАТЕНКО
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Г. Д Н Д Ж А П А Р І Д З Е

АНГЛІЙСЬКИЙ
РОБІТНИЧИЙ
РОМАН-«НОВА

Розквіт так званого «ро
бітничого роману» в англій
ській літературі XX століття 
припав на кінець 50-х — по
чаток 60-х років. Майже од 
ночасно з’явилися книжки 
А. Сіллітоу, С. Чапліна, 
С. Барстоу, Р. Вільямса. 
Безпосереднім приводом для 
об’єднання всіх їх у критич
ну обойму «робітничих» ро
маністів стала певна тема
тична спільність їхніх тво
рів. Усі вони, хоч і кожен 
по-своєму, писали або про 
робітників, або про вихідців 
з робітничого середовища.

Неоднаково склалася їхня 
письменницька доля в мину
ле десятиліття. Останнім ча
сом замовк С. Чаплін. Нічо
го нового порівняно з уже 
сказаним не пощастило на
писати С. Барстоу. Цілком 
віддався діяльності критика 
і викладача літератури 
Р. Вільямс. Багато пише 
А. Сіллітоу. Проте його ос
танні книжки навряд чи 
можна беззастережно назва
ти «робітничими романами».

На перший погляд може 
видатись, що «робітничий 
роман» вичерпав себе. Про
блеми, які раніш цікавили 
романістів, стали тепер 
об’єктом соціології. Жанр 
живої розмови, репортажу, 
певна річ, значно оператив
ніший, трохи відтіснив тра
диційний роман. У соціоло
гів бували удачі. Так, хви
люючим людським докумен

том, безперечно, є опубліко
вана 1968 року книжка со
ціолога і літератора Тоні 
Паркера «Люди вулиці». За
писуючи розповіді своїх ге
роїв на магнітофон, автор 
кидає читача в самісіньку 
гущу життя. Він зустрічаєть
ся не з середньо-статистич
ним «англійцем», власником 
затишного будиночка з сад
ком і гаражем, а з мешкан
цями дешевих квартир, з 
тими, хто ночує в нічліжних 
домах і на садових лавах, 
одне слово, з тими, кого 
точною мовою соціальних 
наук називають люмпенами. 
У цих людей різні професії, 
по-різному, але однаково не
легко заробляють вони собі 
на хліб* Ріднять їх лондон
ські вулиці, де проходить 
більша частина їхнього жит
тя, та гостре почуття самот
ності й відчуженості.

Вуличний художник і про
давщиця газет, мийник ав
томобілів і торговка само
робними краватками, вулич
ний співак і нічний сторож 
— усі вони поодинці ве
дуть боротьбу за існування 
у великому й байдужому до 
них світі. Буття їхнє здаєть
ся трагічним, хоча самі во
ни, принаймні четверо із сі
мох, вважають, що життя в 
них непогане: адже іншого 
вони не знають. Тяжке ди
тинство, потреба з юних літ 
заробляти на прожиття, не
вдачі в школі, брак освіти,

ХВИЛЯ»?

без котрої не можна вико
нувати яку-небудь кваліфі
ковану роботу, — всіма ци
ми обставинами пояснюєть
ся їхнє невеселе теперішнє 
становище.

Книжка Паркера відсло
няє ті сторони англійської 
дійсності, що їх старанно 
приховує пропагандистський 
апарат держави «загально
го добробуту», якою нама
гаються зобразити Англію її 
правителі. Але конфлікт між 
працею і капіталом зали
шається пекучою проблемою 
капіталістичного світу, і від
битий він не тільки в напи
саних по гарячих слідах по
дій нарисах Паркера, а й у 
романах сучасних письмен
ників Великобританії.

Отже, робітнича тема не 
зникла з англійської літера
тури.

Тільки за 1969 рік вийшло 
у світ п’ять книжок, в яких 
більшою чи меншою мірою 
зачеплено тематику, котру 
звичайно називають робіт
ничою.

Дві з них — романи-спо- 
гади про дитинство, в них 
ясно помітний автобіогра
фічний елемент. Але побу
довані і написані вони не
однаково. «Світ малого Фок- 
сі» — перший роман Н о р 
м а н а  С м і т с о н а ,  який 
раніш писав радіо- і теле- 
п’єси. Розповідь у нього ве
деться від особи головного 
героя, дев’ятирічного хлоп 10
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чика з робітничого передміс
тя Лідса. Авторові пощасти
ло досягти цілковитого пере
втілення — він зображує 
світ, побачений очима дити
ни. Правдиво описано вра
ження і переживання Фоксі, 
його інтереси, радощі і при
крощі. Тактовно, епізод за 
епізодом, впроваджує Сміт- 
сон читача у світ щоденних 
хлоп’ячих справ і забав. 
Сцени роману, коли їх роз
глядати кожну окремо, мо
жуть видатися випадковими, 
малозначними, але, згорнув
ши книжку, розумієш, що 
послідовність подій весь час 
непомітно «працює» на роз
криття характеру героя, а 
кожна його дія — це, хай 
маленький, але все-таки по
мітний крок на шляху піз
нання світу і себе в світі.

Більшу частину вільного 
від школи часу Фоксі про
водить на вулиці з товари
шами. Власне кажучи, його 
ніхто не виховує: мати по
мерла, батько на флоті, а 
бабуся клопочеться лише 
тим, щоб він був ситий і здо
ровий. Але процес станов
лення особистості, форму
вання характеру, що стоїть 
у центрі уваги Смітсона, від
бувається, можливо, трошеч
ки швидше, ніж звичайно, бо 
Фоксі, загалом звичайнісінь
кий хлопчисько, відрізняєть
ся від своїх ровесників біль
шою спостережливістю і 
сприйнятливістю.

Розмаїтість і яскравість 
сьогоднішніх вражень не за
слоняє від його допитливої, 
напруженої думки картин 
учорашнього дня. Недарма 
Фоксі так любить слухати 
розповіді старших про те, 
яким було життя колись. Од
наче на першому місці, ясна 
річ, нові враження, обов’яз
кова особиста участь у тому, 
що діється на вулиці.

Навіть найпростіші мо
ральні істини входять у плоть 
і кров маленької людини 
лише тоді, коли вона сама їх 
усвідомить. Смітсонова кни
жка — не ілюстрація до біб 
лійних заповідей, у ній не
має й тіні дидактизму. Всі 
порухи душі Фоксі зумовле-

Q  ні його невеликим життєвим
т т  ДОСВІДОМ , ЯКИЙ Є ОСНОВОЮ

«кодексу честі» хлопчика. У 
цьому «кодексі» є місце для 
бійок та всяких маленьких 
хитрощів і в школі, і дома, 
— ясна річ, в ім’я вищих ін
тересів, але немає місця для 
індивідуалізму, боягузтва й 
егоїзму.

Шлях Фоксі до доброти й 
людяності пролягає через 
усвідомлення свого обов’яз
ку перед людьми, що його 
оточують. Фоксі — натура 
емоційна, схильна захоплю
ватись. Граючись із прияте
лями, він частенько забуває, 
що просила його зробити ба
буся, а потім нещадно кар
тає себе.

Складність світу криється 
в його власних учинках, які 
нараз перестають бути грою 
дев’ятилітнього хлопчика і 
починають вимагати серйоз
них, «дорослих» роздумів. 
Таке трапляється, напри
клад, в епізоді полювання 
на горобців. Уявляючи себе 
індіанцем, Фоксі аж два 
тижні «полює» на горобців, 
стараючись каменем збити 
котрогось із дерева. Коли ж, 
нарешті, йому це вдається і 
на землю перед ним падає 
маленька пухнаста грудочка, 
почуття перемоги враз за
ступають сором і каяття.

Ця сцена написана з ве
ликою майстерністю. Пере
живання дитини, що відчула 
себе винуватцем непоправ
ного лиха і засоромилася 
власної жорстокості, віддано 
дуже стримано й точно.

Сором і каяття, що прихо
дить слідом за ним, віднов
люють у пам’яті Фоксі ще 
один випадок. Забігши 
якось у двір до сусіда, зби
рача брухту, в минулому 
професіонального боксера, 
розповіді якого він так лю
бив слухати, Фоксі побачив, 
що той нерухомо лежить до
лі. Покликавши його і не ді
ставши відповіді, хлопчик, 
наляканий, тікає, але забу
ває розповісти про це кому- 
небудь із дорослих. Тільки 
згодом він дізнається, що 
його приятеля забрали до 
лікарні. Так, поступово в 
його життя входить усвідом
лення обов’язку людини пе
ред іншими людьми. Те, як 
суворо судить свої вади і

погані вчинки малий Фоксі, 
переконує, що він виросте 
чесною і не байдужою до чу
жого горя людиною.

А поки що радощів у його 
житті все-таки більше, ніж 
прикрощів, хоч у світі не
спокійно. Іде 1939 рік. Події 
великого світу протягом 
усієї книжки, вкраплюються 
у «світ малого Фоксі». Він 
дивиться у кінохроніці, як 
Гітлер виголошує промови, 
звідусіль чує слово «війна». 
Про неї говорить і комуніст 
Том, що провів усю першу 
світову війну в окопах у 
Франції, і Віллі-Дж., давній 
приятель небіжчика-діда, 
та й сам Фоксі з гордістю 
заявляє: «Мій батько у фло
ті, він готовий воювати з 
Гітлером». Однак те, що 
відбувається у великому сві
ті, — лише тло книжки. Це 
роман скорше психологіч
ний, аніж соціальний. Фоксі 
та його товариші надто ма
лі, щоб думати про те, як во
ни зароблятимуть на хліб 
насущний, а дорослі, пока
зані, так би мовити, «знизу 
вгору», проблеми заробітку 
з дітьми не обговорюють. 
Одне слово, «Світ малого 
Фоксі» — це книжка про ди
тинство, яке завжди порів
няно із зрілістю здається 
безхмарним і щасливим.

Роман А р т у р а  Б е р т о -  
н а «Копійчаний світ» заду
маний складніше. Тут роз
повідь про дитинство, вже не 
таке безхмарне, веде автор, 
людина доросла, який, зга
дуючи ту чи ту подію дале
кого минулого, оцінює її з 
позицій сьогоднішнього дня. 
Тому в романі Бертона дія 
відбувається не в точно ок
реслений відтинок часу, як у 
Смітсоновій книжці. Спога
ди подано не послідовно, а 
немовби напливами: автор 
розповідає про те, що збе
регла й вибрала його па
м’ять. Часом він згадує те, 
що тоді здавалося йому ду
же важливим, а сьогодні — 
смішним.

Оповідь про перше кохан
ня, про перші літературні 
спроби могла б відгонити 
сентиментальністю, якби не 
була приправлена тонким і 
лагідним гумором.



Бертонів герой старший за 
Фоксі, і для нього світ до
рослих ближчий і жадані- 
ший. Поодинокі неприємно
сті, як-от, невдалий намір 
стати комівояжером, його не 
бентежать. Він твердо ві
рить у те, що завтра буде 
краще, ніж учора. Залишки 
цієї наївної віри в «безмеж
но щасливе майбутнє», іро
нічно зауважує автор, збе
реглися в нього й досі. Цей 
по-юнацькому наївний опти
мізм конче потрібен героєві 
Бертона, життя якого з ди
тинства складається нелег
ко. його батько, кранівник 
на верфі, часто сидить без 
роботи.

Як і вСмітсоновому творі, 
дія роману відбувається у 
робітничому районі. Батько 
героя до того, як стати кра
нівником, був солдатом ко
лоніальних військ, брав 
участь в англо-бурській вій
ні. Але для сина це давнє, 
можна сказати, легендарне 
минуле. Як пише автор, 
«здавалося, батько завжди 
або йшов на роботу, або 
вертався з роботи і тоді 
спав». Але навіть те, що 
хлопчикові рідко доводило
ся бути з батьком, не пору
шувало їхньої глибокої внут
рішньої близькості: з порога 
їх дому було видно, як да
леко на березі річки рухаєть
ся крихітна кабіна його кра
на, і навіть це «допомагало 
відчувати зв’язок з ним».

Батько — один з тих, хто 
без особливих емоцій сприй
має все, що посилає йому 
доля, до тої хвилини, поки 
він може виконувати свій 
обов’язок — приносити в 
сім’ю гроші. Лишившись без 
роботи, він утратив не тіль
ки джерело прибутку, а й 
сенс свого існування — ри
са вельми характерна для 
героїв більшості романів, 
що їх ми розглядаємо. Бер
тонів герой не може поясни
ти ні самому собі, ні синові, 
чому його викинуто на вули
цю. Він мовчки мучиться від 
свідомості своєї непотріб
ності.

Іншого складу, але, може, 
ще типовіший характер ма
тері героя. До заміжжя во
на була служницею в ари

стократичних домах і на все 
життя зберегла побожну по
вагу до аристократів. «Дові
ряй джентльменам» — цей 
свій життєвий принцип вона 
прагне прищепити й синові. 
А яка ж позиція сина, цент
рального персонажа твору? 
Відповідь на це питання дає 
розділ про загальний страйк 
1926 року. Герой іронічно 
ставиться до своєї матусі, 
яка з беззастережним схва
ленням сприймає все, що 
говорить Болдуїн, а всіх со
ціалістів вважає просто за 
неосвічених і нерозумних 
людей — адже тільки такі 
могли насмілитися кинути 
виклик її улюбленим джент
льменам. Проте його власні 
погляди формуються посту
пово, помалу.

Зрештою він таки мусить 
зробити вибір, бо класове 
розмежування дається взна
ки навіть у школі, у дворі 
якої зчиняються бійки між 
прихильниками страйку та 
його противниками. Учні, 
що мешкають у затишних 
котеджах в передмісті, при
родно, проти страйкарів, а 
ті, що живуть у бідняцьких 
районах, — за. Найкращий 
друг героя Фред сподіваєть
ся, що загальний страйк «є 
початком революції». Але 
Фред помилився. Страйкарі 
змушені повернутися на 
свої робочі місця. Побачив
ши стомлені і похмурі об
личчя робітників, що зазна
ли поразки, герой одразу 
зрозумів, «на чиєму боці він 
буде все своє життя».

У романі Бертона, хоч і не 
прямо, не декларативно, зву
чить думка про закономір
ність і необхідність бороть
би робітників за свої права, 
за краще життя. І з розпові
ді про загальний страйк, і з 
гнівних та натхненних про
мов Фреда, який жадає ре
волюції, об’єктивно випли
ває, що сила робітників і за
порука їх перемоги — в єд
нанні. Ця думка, здавало
ся б, цілком очевидна, є ду
же злободенною, бо певна 
частина робітників у розви
нених капіталістичних краї
нах піддається на буржуаз 
ну пропаганду, яка за допо
могою засобів масової ін

формації намагається все
лити трудящим думку про 
«рівні шанси», про можли
вість заробити і «вибитися в 
люди». Ці вихідці з робіт
ничого середовища, наскрізь 
перейняті індивідуалізмом, 
рвуться до успіху за всяку 
ціну і найчастіше зраджу
ють заради цього інтереси 
своїх братів по класу.

Цим самотнім бунтарям, 
невдоволеним шукачам ус
піху присвячені два романи
— «Смак учорашнього дня» 
Д ж е к а  Д а й к е с а  і «Пил 
назавжди» Д ж о н а  Ф ар* 
р і м о н д а.

Перший з них — суто «ви
робничий». У ньому розпо
відається про нелегку працю 
англійських докерів. Автор 
добре знає життя своїх ге
роїв і працю їхню зображує 
без прикрас. Це — монотон
на, виснажлива робота, що 
не дає ніякого морального 
задоволення. Але не цим за
клопотаний головний герой 
Рей Дженнісон, потом- 
ствений докер, молодий і ду
жий. Він ладен працювати, 
не шкодуючи сили і не ду
маючи про завтрашній день, 
аби добре платили. А пла
тять у доках, якщо ти ду
жий та ще й умієш ладнати 
з начальством, непогано.

Та, на лихо, Рей — чоло
вік запальний, і це призво
дить до зіткнення його з най- 
могутнішим власником па
роплавної компанії, що дає 
докерам роботу. Дрібний, 
здавалося б, інцидент — ха
зяїнова машина трохи по
дряпала авто Рея — викли
кає в останнього нестримний 
вибух люті і стає початком 
його злигоднів.

Рея перестають ставити 
на високооплачувану роботу
— таке розпорядження да
но «згори». Незабаром він 
за якусь дрібницю сварить
ся з одним своїм товаришем, 
і брати останнього погрожу
ють, що розправляться з 
Реєм. До того ж Рей весь 
час ревнує свою вродливу 
молоду жінку, що працює в 
конторі якоїсь фірми, де за 
нею упадають освіченіші і, 
головне, багатші від нього 
чоловіки.

Розв’язати «виробничий
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конфлікт» Рееві допомагає 
таємничий «комітет», кот
рий, як кажуть поінформова
ні люди, має в доках майже 
необмежений вплив. На від
міну від платних профспіл 
кових функціонерів, що 
йдуть на поводі в хазяїв, 
«комітет», очолюваний ста
рими докерами, намагається 
боронити їхні інтереси, орга
нізовує неофіційні, тобто не 
санкціоновані профспілками, 
страйки.

Представники «комітету» 
влаштовують Рея на вигідну 
роботу, втихомирюють його 
переслідувачів, але нато
мість вимагають від нього 
співробітництва, яке полягає 
в тому, що він повинен під
бурювати робітників до 
страйку, коли йому скажуть. 
Рей, згнітивши серце, зго
джується. Сама думка про 
те, що йому доведеться ко
мусь підкорятися, для нього 
нестерпна. З натури він — 
одинак, не любить людей і 
не прагне єднання з ними. 
Дружина для нього — ли
ше гарна дрібничка, яку б 
він радо замкнув у чотирьох 
стінах, щоб милуватися нею, 
вряди-годи відводячи очі 
від телевізійного екрана.

У нього немає справжніх 
друзів, бо йому зовсім чуже 
почуття ліктя. То ж недив- 
но, що він, не вагаючись, 
згоджується зірвати страйк, 
який сам же організував, бо 
хазяї за це гарантували осо
бисто йому високий заробі
ток.

Рей — постать начебто 
малоприваблива. І не мож
на сказати, що автор симпа
тизує йому. Але Дайкес ніби 
пропонує читачеві постави
ти себе на місце героя, а 
потім у принципі виправдує 
його. Чому ж так сталося? 
Рей, як його зображує Дай
кес, опинився між молотом 
і ковадлом. Ставлення пись
менника до хазяїна та його 
прислужників гостро нега
тивне, але, як виявляється, 
не набагато кращий і «комі
тет», котрий по-своєму хоче 
підкорити й експлуатувати 
Рея.

Розуміючи, однак, що пе
реконати в цьому читачів не 
так легко, Дайкес приписує

«комітетові» таємні стосун
ки з власниками верфей, 
яких «комітет» шантажує і в 
яких бере хабарі. Несподіва
не з ’ясування цієї обставини 
в кінці книжки нічим не 
вмотивоване і суперечить 
усьому, що розказано про 
діяльність «комітету» рані
ше, а тому сприймається як 
невдалий сюжетний хід, по
кликаний «заднім числом» 
(Рей дізнається про таємни
цю «комітету» після своєї 
угоди з хазяями) виправда
ти готовність Рея до зради.

Позиція «обидва гірші», 
що її займає Дайкес, не ви
тримує критики. Але силь
ною стороною книжки є 
правдиве зображення праці 
докерів, показ їхньої без
упинної боротьби з хазяями.

З багатьох поглядів бли
зький до Рея Боб Говарт, ге
рой останнього роману Джо- 
на Фаррімонда, автора кіль
кох книжок про шахтарів. 
Проробивши кілька років у 
шахті, Боб хоче перейти на 
безпечнішу, хоч і гірш опла
чувану роботу. Він уже на
питав собі посаду помічника 
доглядача в школі і, добува
ючи у шахті останні дні, 
вважає, що може не брати 
участі в страйку, який роз
почали його товариші.

Проте Фаррімонд не так 
беззастережно стоїть на бо
ці свого героя, як Дайкес. 
Автор «Пилу назавжди» по
казує справедливий гнів 
шахтарів і їхнє презирство 
до Боба, але водночас роз
криває причини, які штовх
нули Боба на цей ганебний 
учинок. Боб далеко бідні
ший од Рея, і в даному разі 
йдеться не про нову модель 
машини чи модні туалети 
для жінки, а про те, що від 
його заробітку залежить, чи 
буде сита його кохана дру
жина Сел, яку — цим він 
теж нагадує Рея — Боб не 
хоче пускати на роботу.

Та попри всю подібність 
до Рея, яка відразу впадає 
в око (Боб нестриманий, 
сварливий, грубий), у героя 
Фаррімонда значно сильні
ша класова свідомість. Боб 
увесь час усвідомлює себе 
саме робітником, що, як пе
реконливо показує автор,

означає в сучасній Англії — 
людиною другого сорту. Він 
уже кілька разів кидав шах
ту, але щоразу вертався і, 
мабуть, не тільки заради за
робітку. Просто він на місці 
серед дужих грубуватих лю
дей. А в школі весь час по
чуває себе ніяково. Він — 
бог у підвалі котельні, коли 
налагоджує опалювальну 
систему, але парія нагорі, де 
не тільки директор і вчителі, 
а й учні не пропускають на
годи показати свою вищість.

Комплекс соціальної не
повноцінності породжує і всі 
ускладнення в родинних сто
сунках Боба. його дружина, 
дочка шахтаря, спромоглася 
все-таки здобути освіту і, 
щоб полегшити матеріаль
ний стан сім’ї, влаштовуєть
ся до тієї самої школи на 
погодинну секретарську ро
боту. У школі вона зовсім 
не відчуває скованості, по
водиться там з усіма, як з 
рівнею, її навіть прийма
ють до спортивного клубу, 
де вона з успіхом бере 
участь у змаганнях з бад- 
мінтона. Самолюбство Боба 
уражене — адже для нього 
це річ недосяжна.

Хвороблива реакція героя 
на такий, здавалося б, ма
лозначний факт, зрозуміла. 
Він бачить перед собою глу
хий мур відчуження. Хоч би 
які були його особисті яко
сті — фізична сила, гострий 
розум, знання людей, профе
сіональне вміння — все одно 
він приречений довіку ков
тати «пил», з тією тільки різ
ницею, що тепер це не ву
гільний пил, а пил шкільних 
кімнат та коридорів, бо при
бирання також є його обо
в’язком.

«Пил», винесений авто
ром у назву, — символ без
просвітного і безперспектив
ного існування героя. Персо
нажі Фаррімонда живуть у 
несталім світі. Річ не тільки 
в тому, що їм часто дово
диться думати, чи матимуть 
вони завтра на хліб. Важли
ве те, що соціальні інститу
ти, які дають їм змогу пра
цювати, — на грані руйну
вання. Вугілля в шахтах ви
черпується, і їх закривають. 
У них весь час гинуть люди



(знайшли свою смерть у ви
бої і батько Сел, і кілька 
Бобових друзів). У букваль
ному розумінні на очах у 
Боба розвалюється ветхий 
будинок, який уже бага
то років у аварійному стані. 
Ці картини глибоко симво
лічні. Викликає співчуття 
глуха ненависть Боба до 
можновладців, ненависть, 
що не знаходить собі вихо- 
ДУ-

У принципово іншому, спо
кійному і розміреному, ключі 
написаний роман М ел  в і 
рі а Б р е г г а  «Найманий ро
бітник». Неквапні описи по
лів і лук, убогих сільських 
шинків і святкових ярмар
ків у маленьких містечках, 
полювання на лисів із соба
ками й усталеного сільсько
го побуту — все це нагадує 
класичний англійський ро
ман кінця XIX століття.

Може, автор, наш 29-річ- 
ний сучасник, умисне стилі
зував свій твір під минуле 
століття, адже дія книжки і 
розгортається саме на зламі 
віків? Але схований за плав
ким плином оповіді внутріш
ній драматизм має всі риси 
роману XX століття.

За жанром «Найманий ро
бітник» — роман-хроніка. 
На перших сторінках вісім
надцятилітній Джон Тал- 
лентайр з молодою жінкою 
покидає рідну домівку, щоб 
почати самостійне життя. 
Джон — з діда-прадіда сіль
ськогосподарський робітник; 
він їде у сусіднє містечко

на ярмарок, де всі фермери 
околу шукають собі найми
тів.

Така сама і фінальна сце
на роману. Через багато ро
ків, поховавши жінку, що 
народила йому п’ятьох дітей, 
Джон знову, мов робоча ху
добина, виставляє себе на 
торговище, де укладають 
такі угоди. За довгі роки 
невсипущої праці він так і 
не зміг піднестися вище ста
новища найманого робітни
ка, котре, як показує Брегг, 
не набагато краще за стано
вище раба.

Замолоду Джон не рем
ствує. Вони з жінкою мають 
маленьку хатку, а робота — 
що ж, роботи він не боїться 
і від світання до смерку пра
цює на хазяїна. Нерідко він 
гарує по п’ятнадцять годин 
на день, бо, як він сам каже 
жінці, «робота — це єдине, 
на що я здатен». А відпочи
нок? Два-три кухлі елю уве
чері та зрідка захоплюючі 
лисячі гони.

Після ферми Джон пра
цює на рудні. Робота там не 
легша, але небезпечніша. 
Часто трапляються обвали, 
і одного разу привалило й 
Джона. Але це сталося вже 
після першої світової війни, 
на яку Джон пішов добро
вольцем.

Так цілий вік і до війни, 
і після неї працює Джон, 
вироблює силу, старіє. Він 
навіть не ремствує, покірно 
приймаючи свою долю. Але

брат його, профспілковий 
активіст, у міру своїх сил 
протестує. Він очолює бо
ротьбу рудокопів за восьми
годинний робочий день. Він 
розуміє не тільки несправед
ливість умов життя і праці 
шахтарів, а й суть війни: 
«Війна не потрібна простим 
людям ні з того, ні з іншо
го боку, — пише він у листі 
з фронту. — Генерали й по
літики та багаті бізнесмени 
заводять війни задля влас
ної втіхи».

Так, прагнучи всебічно 
змалювати британське ро
бітництво початку XX сто
ліття, Брегг показує і тих, 
хто не ремствуючи приймає 
існуючий стан речей, і тих, 
хто починає розуміти, що 
за свої права треба боро
тись.

Робітники проти хазяїв— 
ось принциповий конфлікт 
усякого «робітничого» рома
ну. І сучасні письменники 
Англії, що пишуть про робіт
ників, кожний по-своєму 
продовжують цю традицію, 
їхні книжки свідчать про те, 
що класовий мир у державі 
«загального добробуту» не
можливий. У них показано, 
як зріє в робітничому сере
довищі протест, нехай сти
хійний і непослідовний, але 
рішучий протест проти важ
кої виснажливої праці, кот
рої не винагороджують жод
ні блага сучасної цивіліза
ції. І в цьому протесті про
зирають паростки майбутніх 
переможних класових боїв.

О
О



«В КАТАКОМБАХ»
НІМЕЦЬКОЮ
МОВОЮ

Леся Українка. В катакомбах. Драматична 
поема. Переклад з української мови на 
німецьку Йони Грубера. «Мистецтво». Київ,

1970.

Серед видань творів Лесі 
Українки, випущених у нашій 
республіці до ювілею поетеси, 
особливе місце посідають три 
переклади драматичної поеми 
«В катакомбах» — англійсь
кою, іспанською та німецькою 
мовами. Хочемо поділитися сво
їми думками з приводу німе
цького перекладу, здійсненого 
Ионою Грубером.

Першими інтерпретаторами 
Лесі Українки німецькою мо
вою були Мелетій Кічура, Остап 
Грицай. їхні переклади дру
кувалися в українських німе- 
цькомовних періодичних видан
нях у Відні (в журналі «Укра- 
їніше рундшау» та газеті «Ук- 
раїніше нахріхтен» за 1909 та 
1915 рр.). Вони загубилися на 
сторінках цих видань і мало 
відомі навіть спеціалістам, хоч, 
безперечно, як перші спроби, 
заслуговують на увагу.

Однак і українські, і німе
цькі перекладачі (маємо на 
думці, зокрема, Анну-Шарлотту 
Вуцкі, яка 1921 р. в Берліні 
видала збірку поезій Івана

Франка та Лесі Українки «Аус 
дем Еренланде») зверталися 
виключно до лірики поетеси і 
не представили інших жанрів, 
в яких особливо яскраво ви
явився талант Лесі.

Із драматичних творів було 
перекладено лише «Лісову піс
ню» (видана 1931 р. в Києві 
у перекладі Е. Бермана); 1947 р. 
вона вийшла у Берліні в оп
рацюванні Йоганна Гюнтера. 
Названими виданнями та кіль
кома іншими, згаданими у стат
ті Ю. Михайлюка «Поезія не
зборимої сили» (Див. «Всесвіт» 
№ 2, 1971 р.), і вичерпуються 
німецькі інтерпретації спадщи
ни Лесі Українки.

Тому появу книжки «В ка
такомбах» німецькою мовою 
ми вітаємо з особливою ра
дістю.

Перекладач виявляє неаби
який мистецький такт і знання 
матеріалу, тонко віддаючи ню
анси поетичної мови оригіналу, 
її ритміко-інтонаційні риси. 
Переклад свідчить про високу 
мовну культуру інтерпретато

ра. який вільно оперує багат
ствами німецької літературної 
мови і вміє Підпорядковувати 
їх основній меті — якнайточні
шому смисловому і стилістич
ному відтворенню оригіналу.

Коли читаємо переклад пое
ми, нас захоплюють динамічні 
діалоги, що в них так яскраво 
вимальовуються дві антагоні
стичні сили.

Дуже вдало віддано палкий 
протест раба, що не хоче кори
тися церкві.

Ні, не покаюсь. Ти,
старший, даремне 

Мене геєною лякаєш. Маю 
геєну ту щодня і щогодини, 
навколо себе чую плач і

скрегіт...
Nein, ich bereue nicht.

Vergeblich drohst 
du mit der Holle mir, mit 

Flammen und 
Gestohn. Ich hab sie taglich, 

stiindlich hier. 
Ich hore standig schluchzen, 

schreien, stohnen...
Або:

Своєї крові я не дам ні краплі 
за кров Христову.

Ich gebe keinen Tropfen meines 
Blutes

fur das des Christus hin.
Неофіт-раб викриває облуд

ність християнської віри:
А що я в вас найшов? Слова 

облудні
і марну мрію про небесне

царство...
АИеіп was fand ich hier? Nur 

Heuchelei
und leeren Traum vom ew’gen 

Himmelreich...
Перекладачеві доводилося до

лати чималі труднощі. Зобра
ження давно минулої епохи — 
II століття нашої ери, часів 
Римської імперії — зумовило 
вживання деяких архаїзмів у 
мові персонажів: і треба визна
ти, що переклад відповідає за
галом тій лексичній тональності, 
в якій ведеться полеміка між 
епіскопом та рабом у Лесі Ук
раїнки.

Яскрава мовна характеристи
ка персонажів не зблякла у ні
мецькому варіанті. Так, епіскоп.



закликає до покори, малює рай 
господній на небі для тих, хто 
житиме в смиренні. Мова його 
насичена відповідною лексикою, 
і И. Грубер зберігає її  з усіма 
нюансами.

Єпіскоп погрожує рабові ка
рою на тому світі:

...Хто' на сьому світі 
не хоче царства божого

вбачати,
той втратить і небесне

царство боже
і буде вергнутий в геєну люту, 
де пломінь невгасимий, плач 

і скрегіт
і де робак довіку точить

серце.
...Wer Gottes Reich nicht hier 
auf Erden schon ersehnet. der 

veriiert
das Himmelreich und fahrt zur 

Holle, wo
Geschrei, Gestdhn und ew’ge 

Flammen herrschen, 
wo ewig doch der Wurm am 

Herzen frifit.
Виразно звучить німецький 

текст у фінальному монолозі 
Неофіта-раба.

Мені дарма, чи бог один
на небі,

чи три, чи триста, хоч і
міріади.

За жодного не хочу помирать..

нікому з них не буду я рабом, 
доволі з мене рабства на сім 

світі!
Mir ist es gleich, ob es nur

einen Gatt,
ob ihrer Tausende im Himmel

seien.
Fur keinen mochte ich mein

Leben lassen

Ich werbe keinem Gott
als Sklave dienen,

genug der Sklaverei auf dieser
Welt.

И. Грубер виявив глибоке ро
зуміння твору Лесі Українки, 
дав високохудожній переклад. 
Порівнюючи німецький варіант 
з оригіналом, ми не помітили 
якихось суттєвих відступів од 
тексту первотвору.

Приємне враження справляє 
також оформлення (художник 
Микола Стороженко) та після
мова до книжки, яку написав 
Олег Бабишкін.

Заслуговує похвали й те, що 
текст в книжці подається пара
лельно українською і німецькою 
мовами.

Зараз благородну місію ви
дання української літератури

іноземними мовами взяло на се
бе видавництво «Дніпро».

Немає сумніву, що ці книж
ки сприятимуть зміцненню кон
тактів між українською та за
рубіжними літературами. Вони 
викличуть інтерес серед наших

ГЕРОЇ
НОВОГО
ЧАСУ

У памфлеті Д.-Б. Шоу «Ві
зок з яблуками», що його сам 
автор називав «політичним жар
том», в уста англійському коро
леві вкладено таку багатознач
ну репліку: «Приємно, звичай
но, усвідомлювати, що в разі 
мирної блокади з боку Ліги На
цій ми аж три тижні зможемо 
протриматися, харчуючись шо
коладною помадкою вітчизняно
го виробництва».

Це написано 1929 року, але 
якби інший драматург висловив 
ту саму думку на сто років ра
ніш, ці слова були б не менш 
слушні. Навряд чи є на земній 
кулі країна, що її історія про
тягом останніх століть була б 
так тісно зв’язана з колоніями, 
як історія Англії. Пограбуван
ня колоній забезпечило базу ка
піталістичного розвитку метро
полії, принесло британському 
капіталові незліченні багатства, 
протягом десятків і сотень ро
ків диктувало суть і напрямок 
внутрішньої та зовнішньої полі
тики держави.

Створення колоніальної імпе-

читачів, що володіють інозем
ними мовами, стануть у приго
ді студентам. Праця Йони Гру
бера заслуговує на щире сло
во подяки.

Ярослава ПОГРЕБЕННИК

рії зумовило далекосяжні на
слідки не тільки економічного 
й політичного, а й етичного ха
рактеру. Вже у XVIII столітті 
англійські письменники почина
ють розробляти колоніальну те
му, з ’являється апологетичний 
та антиколоніальний роман. Да
лі опрацювання цієї теми за
знає принципових змін, що ві
дображають поступ самої істо
рії.

Могутнє піднесення націо
нально-визвольного руху після 
другої світової війни, спроби 
неоколоніалістів зупинити чи 
хоч загальмувати хід історії, 
нарешті, потреба дати наукову 
оцінку багатьом фальшивим і 
реакційним ідеям, що їх і досі 
висувають колоніалісти, — все 
це робить дослідження антико
лоніального й особливо англій
ського антиколоніального рома
ну актуальним завданням су
часного літературознавства. Це 
завдання значною мірою вико
нує розвідка І. П. Симоненко 
«Нові часи — нові герої».

Дослідниця збагачує наше

І. П. Симоненко. Нові часи — нові герої. 
Про англійський антиколоніальний роман. 

«Наукова думка». Київ, 1970.



уявлення про англійський анти
колоніальний роман, знайомить 
з новими іменами й творами, 
використовує цікаві матеріали, 
зовсім або майже невідомі ши
рокому читачеві. І в цьому цін
ність її  монографії. Та важли
вішим є інше. Книжка демон
струє новий підхід до проблеми, 
який виявився надзвичайно плід
ним. У центрі кожного високо
художнього твору завжди сто
їть людина з її  складним духов
ним світом, людина, яку великі 
письменники показують у чис
ленних і непростих зв’язках із 
суспільством. Тому проблема 
гуманізму літератури, взагалі 
основні проблеми літературної 
творчості насамперед пов’язані 
з проблемою героя Саме її  
ї. Симоненко й зробила вихід
ною точкою свого дослідження. 
Позиція авторки визначила са
мостійний, новаторський харак
тер праці.

В книзі розглянуто твори 
Д. Дефо, Дж. Свіфта, Р. Ши
лінга, Г. Гріна, Дж. Олдріджа, 
Б. Девідсона, Н. Льюїса, 
Дж. Мастерса, А. Во, П. Нью- 
бі, Н. Монсаррата, Д. Робертса, 
Дж. Хенлі, Д. Лессінг, Г. Гріф- 
фіна, Д. Стюарта, Дж. Кауна.

1. Симоненко зуміла виділи
ти основні риси героїв багатьох 
проаналізованих нею творів, 
показати генезис сучасного ан
тиколоніального роману, його 
місце й перспективи розвитку в 
новітній англійській літературі.

Розглядаючи проблему в істо
ричному аспекті, авторка науко
во обгрунтовує періодизацію, 
основні етапи розвитку англій
ського антиколоніального рома
ну від його початків і до тво
рів, що лиш недавно вийшли у 
світ. Інакше кажучи, відповідна 
література проаналізована в 
розвитку, що і дає змогу на
прикінці книжки зробити вис
новки.

І ще одна позитивна риса 
відрізняє монографію І. Симо
ненко від попередніх. Річ у тім, 
що досі більшість дослідників 
зосереджували увагу на героях- 
англійцях, і через це аналіз ви
ходив певною мірою однобіч
ний. І. Симоненко не нехтує бі
лими героями, характеризує їх 
досить докладно, але не меншу, 
коли не більшу увагу приділяє 
героям-тубільцям, тим, хто на 
собі відчув увесь тягар колоні

ального гніту і став борцем за 
свободу й незалежність. Це, 
звичайно, трохи ускладнює ана
ліз, зате робить загальну кар
тину повнішою й переконливі
шою.

Чітка композиція досліджен
ня дала змогу авторці залучити 
значний літературознавчий ма
теріал, аналіз і оцінка якого ор
ганічно входять у текст книж
ки, вводять читача в обстанов
ку ідеологічної боротьби на лі
тературному фронті. З безлічі 
книжок і статей на цю тему 
І. Симоненко виділила найха
рактерніші, узагальнила типові 
для буржуазного літературо
знавства погляди і вступила з 
ними в полеміку — виправда
ну й потрібну. Монографія від
значається наступальним, пуб
ліцистичним пафосом.

Книжка написана популярно, 
читати її цікаво, вона буде ко
рисна не тільки для спеціа-

ПІСНІ 
БЛИЗЬКІ 
Й ЗРОЗУМІЛІ

Українські письменники — 
І. Франко, М. Старицький, 
М. Рильський цікавилися фоль
клором південнослов’янських 
народів, знайомили з ним укра
їнську громадськість. Ця тради
ція продовжується, про що свід
чить видання «Сербохорват
ських народних пісень».

Збірка видана дбайливо. Тут

лістів, а й для всіх любителів 
літератури. Щоправда, обсяг 
цієї праці, на нашу думку, за
малий. Саме браком місця, оче
видно, пояснюється те, що де
які суттєві ідеї в монографії 
подано надто конспективно, а 
часом і поверхово. Те саме мо
жна сказати і про аналіз окре
мих творів та образів, а надто 
стилістичний аналіз. Тим-то ціл
ком слушні загальні висновки 
іноді не мають конкретної ана
літичної основи, а грунтуються 
на абстрактно-логічних умови
водах.

Та ці хиби, повторюємо, зу
мовлені браком місця. Загалом 
же читач одержав вельми вда
ле перше в українському літе
ратурознавстві монографічне до
слідження однієї з актуальних 
проблем сучасного літературно
го процесу.

Юрій ЛІДСЬКИЙ

зібрано велику кількість старих 
українських перекладів, які на
лежать перу Я. Головацького, 
М. Старицького, І. Франка, 
М. Шашкевича. Деякі з цих ін
терпретацій були зовсім забуті 
чи майже невідомі.

Вражає багатство використа
ного М. Гуцем критичного ма
теріалу.

Сербо-хорватські народні пісні. Упорядку
вання текстів, розвідки до розділів та при
мітки Михайла Гуця. «Музична Україна». 

Київ, 1970.



Переднє слово заміняє поезія 
М. Рильського, що оспівує 
дружбу з народами Югославії.

Статті упорядника — це не 
короткі пояснення, а продумані 
й цікаві розвідки.

На першому місці поставле
но епічні пісні. Вони нагадують 
наші історичні думи, але нале
жать до давніших часів. Серб
ський, зокрема косівський, епос 
пов’язаний з епохою феодаліз
му. Найкраще відбиває дух цієї 
епохи пісня «Косове поле», пе
рекладена М. Старицьким. Под
виги, оспівані в ній, глибокий 
трагізм подій дозволяють поста
вити її поряд з найвизначніши
ми епічними творами світової 
літератури.

Поразка на Косовім полі — 
початок кількасотрічної неволі 
Сербії. Визволення з турецько
го ярма провістило перше серб
ське повстання 1804 р., описа
не в пісні «Початок повстання 
проти дахіїв» (перекладена 
вперше).

У цій пісні багато міфічних 
елементів. Чотири рази появля
лися на небі знаки, які заклика
ли до бою проти турків, і за 
кожним разом пісня повторює 
сумно: «Але серби не посміли 
встати». Войовничий дух наро
ду був зломлений довгим лихо
літтям. Потрібен був герой,

який зумів би цей дух відро
дити.

Яничари склали список серб
ських ватажків, яких треба бу
ло знищити, і жорстоко та по
слідовно виконували свій план. 
Один за одним гинули люди, 
аж поки черга не дійшла до 
Чорного Юрія — Караджордже. 
Він не тільки розбив турецький 
загін, а й пустився за ним у 
погоню і розкинув вогонь пов
стання по всій країні.

Народно-пісенна творчість не 
згасає в Югославії й тепер. 
З ’являються щораз нові пісні у 
старовинній манері, але з нови
ми ідеями й темами.

Багатий у збірці розділ лі
ричних пісень, особливо обря
дово-побутових. Деякі з них і 
музикою, і текстом нагадують 
українські. Нашій пісні «Дівчи
но моя, напій ми коня» відпо
відає сербська «Девойко моя, 
напой ми коня» (не вміщена у 
цьому виданні). Цікаво, що в 
музичному оформленні популяр
ної в нас пісні «Човен хитає
ться серед води» є риси, 
які свідчать про її югославське 
походження. Пісні-баркароли та
кого типу в нас досить рідкі, а 
в Югославії, особливо в Далма
ції, вони дуже поширені. Пісня 
з цією ж мелодією і ритмом спі
вається в Югославії.

Книжка М. Гуця вийшла ду

же малим тиражем (1600 прим.). 
Напевно, незабаром доведеться 
її перевидавати. При цій наго
ді її  варто було б доповнити 
й поширити.

Було б корисно включити до 
збірки македонські пісні — те
матика їх близька до серб
ських і хорватських.

В розділі ліричних пісень 
треба дати зразки заробітчан
ського пісенного фольклору. В 
Югославії, як і на Україні, іс
нував звичай виїжджати влітку 
на польові роботи в інші місце
вості, і молоді заробітчани (пе- 
чальбарі), які тужили за рід
ним краєм, створили багато не
вмирущих пісень.

В розділі обрядово-побуто
вих пісень, на нашу думку, не 
завадило б умістити бодай кіль
ка пісень про збирання вино
граду.

Добре було б дещо поширити 
нотні додатки з оригінальними 
текстами пісень.

Висловлюючи всі ці побажан
ня, хочемо ще раз наголосити 
на тому, що поява «Сербо-хор- 
ватських народних пісень» в 
упорядкуванні М. Гудя — знач
ний внесок в науку і в зміцнен
ня дружби з народами Югосла
вії.

Ю. ВАЦИК, В. ПРОСКУРНИЦЬКИЙ

м. Львів
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Малюнки автора

ОПИСУВАТИ КОЛІЗЕЙ
...Колись Стендаль кинув жартома таку фразу: «Колізей можна описувати тільки усно, по півночі і в товаристві милих дам, які слухають вас з явною прихильністю». Якщо вже на початку минулого століття розповіді про красоти Рима стали свого роду штампом, то що ж казати про це тепер, у сімдесятих роках XX ст., коли досконало налагоджений туристський конвейєр щороку провозить по Італії до 11 мільйонів туристів з усіх куточків світу! Г

«Литературная газета», 27 січня 1971 р.

Ключ від літографської май
стерні ми ховали під блоком ста
рого мармуру, на якому була на
мальована весела пика і черво
ною олійною фарбою написано: 
«Отож-бо!» У майстерні було 
вогко, похмуро, пахло (втім, при
ємно) скипидаром, фарбами, хо
лодним залізом від друкарського 
верстата. Галасливі групи туристів 
сунули одна по одній повз за
гратовані вікна майстерні, пря
муючи до печер. Коли потік ту
ристів уривався, за чорними гра
тами вікна виникав чіткий силует 
Лаврської дзвіниці (майстерні 
художників розташовані на тери
торії Києво-Печерської лаври).

Зима ніяк не могла початись. 
Вітер завивав над Дніпровими 
кручами, ламав чорне гілля каш
танів. З похмурого низького не
ба ішов сніг з дощем. Дні стоя
ли такі темні, що доводилося 
зранку вмикати лампи денного 
світла, і вони стиха гули на різ
ні голоси.

Працювала я в пальті, від літо
графського каменя віяло холо
дом, грифель весь час ламався. 
На літографському камені я пра
цювала вперше. Два роки тому 
я їздила з етнографічною експе
дицією по Україні і тепер робила 
серію літографій про людей, що 
їх зустріла в дорозі.

Але тут доля моя робить ві
раж, я їду до Італії.

Величезний гранітний Леонар- 
до широким помахом руки роз
суває завісу, і починається велич
на вистава «Італія».

Перший на арену вийшов Ста
родавній Рим. Він спустився з 
Палатінського пагорба, закутий у 
панцер Авреліанських мурів. В 
оголеній засмаглій руці він стис
кав тьмяну крицю Тібра, за пле
чима в нього маяв багряний плащ 
осені. Він привітав нас латин
ською мовою кам'яних руїн. Ве
личаво ступаючи, попровадив че
рез розвалені терми, ринки, ка
зарми, під аркою Трояна, під 
аркою Септімія Севера. Увечері, 
коли зійшов місяць, привів нас 
на Форум. Од вечірньої прохоло
ди остигало стародавнє каміння. 
Засвітилися зорі, і сивий Рим пі
шов спати в чорний Колізей.

Молодший брат його, Неофіт,



босий, у білій тозі, з променис
тим німбом, зі смолоскипом у 
руці, водив нас по катакомбах, по 
темних базиліках.

Третій брат — Рим Католиць
кий —  лисячою ходою кружляв 
по Ватікану, сипав у вічі позоло
тою, видавав безокі римські ко
пії за грецькі шедеври. Зваблю
вав і дурив безбожно. А як со
лодко він співав! Ми прослухали 
кілька божественних мес. Ми —  
це група туристів та самодіяль
ний український ансамбль «Світа
нок», який приїхав до Італії пра
цювати — артисти мали по два 
концерти на день.

Найвродливіший, найрозумні
ший, найулюбленіший син матері- 
Італії —  Ренесанс. Йому, красе- 
неві у вінку з виноградного лис
тя, з великим циркулем у руці, 
у виставі було дано роль веду
чого. Він ніколи не сходив зі сце
ни, тільки час від часу чемно по
ступався місцем перед іншими 
солістами, щоб потім з'явитися в 
новій пишноті під грім оплесків. 
У Ватікані, владно відсторонив
ши запобігливого Католицького 
брата, він показав нам рукописну 
авторську книгу віршів Мікеланд- 
жело, написану сепією. Поряд 
лежали два листи: списаний черво
ним чорнилом, рівними, гарними 
літерами — Рафаеля і чорним 
чорнилом, почерком розгонистим 
і нерівним —  Мікеланджело. Тут- 
таки, у бібліотеці Ватікану, Рене
санс звернув нашу увагу на мініа
тюри феррарської школи до пое
ми Дайте і ту саму поему, про
ілюстровану Боттічеллі. Малюнки 
були виконані сепією, а плащі 
розфарбовані кіновар'ю і кобаль
том.

Він, Ренесанс, повів нас по мо
заїчних підлогах Ватіканських 
Станц, демонструючи фрески Ра
фаеля, намагаючись заслонити 
плечима бабусь, що сиділи під 
величними фресками і швидень
ко вирізували ножичками з ра- 
фделівських репродукцій фраг

менти для туристських медальйо
нів.

Він привів нас у Сікстінську 
капелу, до геніального твору Мі
келанджело «Страшний суд», де 
похмуро дивляться пророки й си
віли, пробуджується Адам і клу- 
бочаться, мов хмари, заблукані 
душі над сліпуче білим Стіксом.

П ЕР Ш А
«П ІЄТА »
М ІК Е Л А Н Д Ж Е Л О

Ватікан. Ранок. Швейцарські 
гвардійці з алебардами, у старо
винних (за ескізом Мікеландже
ло) костюмах, синіх із жовтогаря
чим. Святі отці снують безшум
но, мов тіні, по майдану, під ко
лонадою. У музиці ранку, в соням-
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йому серпанку — собор св. Пет
ра. Потоки світла ллються крізь 
високі вікна. У сонячних стовпах 
гойдаються колони, плавиться зо
лото барокко.

Невеличка темна ніша. Вона 
відступила в тінь од пишного со
нячного бенкету. В ніші —  скульп
турна «Пієта» Мікеландоісело. Пе
ред нею кілька згаслих свічок.

Марія —  юна, така, яка вона 
була тридцять три роки тому, ко
ли вперше колихала сина, свого 
маленького єдиного сина, від на
родження приреченого на муки й 
наругу. І  ось вона знову тримає 
його на руках, як тридцять три 
роки тому. Він — мертвий, скато
ваний, знайшов останній спочинок 
на лагідних материних руках. 
Безмежно самотні у величезнім 
світі, що вирує довкола, —  жива 
мати і мертвий син. Над ними, в 
ніші —  маленьке півкругле віко
нечко, і в ньому клаптик ясного 
неба. Мабуть, за лиштвою вік
на —  пташине гніздо, бо в цьому 
просвіті безупинно шмигає пара 
птахів.

На сходах собору сидів гурток 
юнаків і дівчат. Чудернацький 
одяг, неначе для маскараду, самі 
тихі й зосереджені. Це хіппі. Во
ни ходять вервечками, бездомні, 
гулящі; живуть із милостині. Вони 
не знають, що жде їх завтра, во
ни просто не вірять у завтра.

А із рани кров юшить 
Та і як їй не текти?
Що зробили, люди, ви 
З сином людським на землі?

(Б. Брехт)

Цю «Пієту» Мікеланджело ви
сік із мармуру, коли йому було 
двадцять три роки.

На віллі Боргезе Ренесанс кру
ченими сходами, довгими залами 
попровадив нас по галереях. Вів 
повз Рафаеля, Веронезе, Джор- 
джоне, Караваджо, поки не при
вів у зал Тіціана, де були відчи
нені вікна, вечорове повітря стру
мувало з парку, а обабіч марму
рового колодязя сиділи Любов 
Земна і Любов Небесна. Він поса
див нас на дубову лаву напроти 
картини, а над нами висів другий 
Тіціанів твір — «Венера зав'язує 
очі Амурові». Зараз Амур із за
в’язаними очима натягне дзвінку 
тятиву і полетить стріла навман
ня. В кого влучить вона — в Лю
бов Земну чи Любов Небесну? 
Та й котра з них Земна, а котра 
Небесна? Вони сидять обидві 
край одного джерела, що б’є з 
надр землі, обидві осяяні не
бесним світлом. Котра ж Земна —- 
та, що в шатах, чи оголена? У них 
однакові обличчя!

Над Пантеоном народжується 
місяць-молодик.

Кваплива скоромовка гіда: 
«Пантеон — поганський храм 
І століття до нашої ери, язичники 
крізь баню спостерігали рух сві
тил, за колонами попід стінами —  
гробниці, в цьому єгипетському 
саркофагу —  прах великого 
художника Рафаеля, дві круглі 
ніші обабіч саркофага — в одній 
погруддя Рафаеля, друга порож
ня, колись у ній стояло погруд
дя Форнаріни —  прекрасної пе
карки, але Форнаріна не була 
його дружиною, і її забрали звід
си, всіх своїх мадонн великий Ра- 
фаель написав з неї, тепер вам 
програють на органі «Аве Марія».

Під час дощів потоки води ри
нуть крізь отвір на мармурову 
підлогу; сонце, коли воно в зені
ті, дивиться у храм, мов у гли
бокий колодязь. Сюди залітають 
птахи, а вітер завжди вільно гу
ляє по Пантеону.

Падаючи від утоми, добирає
мося ввечері до свого номера. 
Ніна лежить мовчки; нараз схоп
люється, сідає на ліжку.

—  Ось — мадонни... Мого тата 
німці вбили, а мама взяла нас, 
шістьох своїх дочок, і подалася 
до партизанів у білоруські ліси. 
Вона всіх нас зберегла, жодна не 
вмерла у те лихоліття. Після вій
ни мама, не розгинаючись, — їй 
ніколи було розігнутись і глянути 
довкола —  працювала на трьох 
роботах, всі ми, семеро, жили в 
одній кімнатці. А як закінчила 
найменша з нас десятий клас, 
гмаму забрали до психіатричної 
лікарні. Бо жила вона всі ці роки 
після загибелі тата на одній на
тягнутій струні, і як тільки дове
ла шосту, наймолодшу свою доч
ку до порога, —  струна й урва
лася... Маму, правда, швидко ви
лікували, але повернулася вона 
до нас із лікарні зовсім сива. 
Знаєш, ми всі шестеро маємо 
вищу освіту, свої оселі, ми вихоп
люємо маму одна в одної, свари
мось, у кого їй гостювати. Але 
вона чомусь поривається в ту 
свою тісну кімнатку, де бідувала 
солдаткою з нами шістьма. Каже, 
тягне її туди... А було ж їй, коли 
почалася війна, тридцять п'ять 
років, як мені зараз.

Ніна засинає. У білій сорочці з 
мереживом вона схожа на дів
чинку, яку щойно скупали, кинув
ши у воду листя череди, щоб 
дитина здорова росла. І рим
ський місяць світить на її кругле 
білоруське лице.

Після чотирьох старших синів 
Італія сплодила Виродка —  Рим 
фашистський. їй соромно виводи
ти його прямо на сцену, і Виро
док у чорній сорочці ховається за 
лаштунками, час від часу виска
куючи з темряви і залишаючи 
огидні сліди: обеліск «Муссоліні- 
дуче», пляму на базиліці від 
карти фашистської Італії. Він тор
гує з-під поли на генуезькому 
контрабандному ринку марками з 
портретом Гітлера, підкладає би
те скло у чобіт нашому танцю
ристові зі «Світанку», засвічує нам 
плівки.

...Забігаю вперед, у наш остан
ній італійський день, їду вулицею 
Венето —  вулицею «Солодкого 
життя» — і потрапляю на Новий 
римський стадіон, побудований у 
стилі «мистецтва а 1а епоха Мус- 
соліні».

— Що за чортівня! — каже 
позад мене Толя.

—  Ти про що?
— Та про оцих хлопців. Ніби й 

гарні, схожі на «Давида», а якісь... 
неповноцінні.

—  Так ти ж сам усе пояснив! 
У тім-то й річ, що вони тільки 
«ніби».

Толя спантеличено дивиться на 
статуї — символи італійських міст, 
піднесені над чашею стадіона. Це 
мармурові суператлети з тупими 
жорстокими пиками і гіпертрофо- 
ваною мускулатурою. Сліпа са
дистська сила. Нелюди. Фашисти. 
Потвори.

Толі 21 рік; він слюсар-передо- 
вик, студент-заочник; уже два 
тижні жонатий; активіст; до Іта
лії його послав завод за добру 
роботу. Спочатку він байдуже 
дивився на античні красоти й 
зітхав: «Ех, краще б я до тестя 
з рушницею поїхав, полювати на 
зайців!» Потроху туга за тестем 
ущухла, в очах засвітився вог
ник допитливого здивування, юнак 
вийняв руки з кишень, у них за
стрибала авторучка. Дорогоцінну 
премію одержав від заводу моло
дий комсомолець Толя за добру 
роботу!

Наймолодшого брата — Бамбі- 
но —  ми побачили вперше пізно 
ввечері біля дверей університету. 
ТЬненький 18-річний Бамбіно був 
у вузькому пальті «максі» по кіс
точки, з довгим, аж до плечей, во
лоссям. Він сидів на землі серед 
студентів, що протестували про
ти дій поліції, яка взяла під на
гляд їхнього улюбленого профе- 
сора-комуніста.

Нам, на жаль, не довелося по
знайомитися з ним ближче. Ми 
не бачили, ні як він малює, ні як 
співає, ні як працює. Але, мож-
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ливо, ми бачили його у найкращі 
хвилини. Ми бачили, як молодий 
Рим бунтується.

Мчимо «Дорогою сонця» із 
Рима до Флоренції. їдемо по

Д Р У ГА
«П ІЄТА »
М ІК Е Л А Н Д Ж Е Л О

Умбрії, повз сріблясті шовковичні 
та оливкові гаї, повз чорні поля, 
де тягнуть плуг білі воли. Опів
дні оглядаємо «Страшний суд» 
Луки Сіньйореллі у середньовіч
ному соборі скелястого Орвієто, 
а під скелею пастухи женуть ста
до кіз і свиней. Надвечір в'їжд
жаємо в Тоскану.

...Уффіці. Перший зал. Чисто 
вибілені стіни, і на чотирьох чор
них мольбертах три мадонни: Чі- 
мабуе, Джотто, Дуччо.

...Чернець фра Філіппо Ліппі. 
Він утік із монастиря з жінкою. 
Вона народила йому сина, і син 
Філіппо Ліппі — Філіппіно Ліппі, 
його творіння, його повторення, 
пішов у малярстві слідами батька.

...«Венера народжується з мор
ської піни», «Весна йде по зеле
ній траві» — Боттічеллі.

...Мікеланджело, Леонардо да 
Вінчі, Рафаель.

...Тіціан, Тінторетто, Тьєполо.
...Галерея Пітті.
...Капела Медічі. Церква Санта- 

Кроче. Церква Санта-Марія де 
Нувелла, інші церкви.

...Джотто, Мазаччо.
...Лука Сіньйореллі, Беноццо 

Гоццоллі, Паоло Учелло, Гіберті, 
Гірландайо.

...Андреа дель Сарто, Андреа 
дель Кастаньйо.

...«Персей» Бенвенуто Челліні...
Співай же, смійся,
Щастен будь, хто щастя хоче,
Нині,
Й на завтра не надійся.
Вірші Лоренцо Медічі, прозва

ного Пишним. їх декламує, обво
дячи широким жестом місто, Ва
лентина Іванівна, наш 75-літній си
венький історик античності.

Вранці ми покинули Фло
ренцію. Автобус зупинився на 
майдані Мікеланджело, під мі- 
келанджеловськими мурами фор
теці. Внизу, у чаші долини, бли
щало у вранішньому промінні 
місто. На дзвіниці Джотто бамка
ли дзвони. Була неділя, domenica.

У пеплумі з кипарисів вийшла 
назустріч Флоренція. Вона про
стягала до гостей руки —  пере
кинуті через Арно мости. Собор 
Санта-Марія дель Фйоре мінився 
всіма відтінками флорентійського 
білого, сієнського рожевого і прат- 
ського зеленого мармуру. ї  білі 
голуби, мостячись на ночівлю, сі
дали на вії та брови старовинно
го собору.

Згорьовані Марія, Йосип Арі- 
мафейський і Марія Магдали- 
на опускають мертвого Христа 
на землю. Вони обережно й ніжно, 
мов єдиний свій скарб, підтриму
ють обважніле, безвладне тіло, ні
би стараючись не завдати йому 
болю. А воно, вже відчужене від

них, важко сповзає додолу. Мерт
ва голова Христа звісилася на пле
че, і до неї припала, притулилась 
на мить занімілим лицем Марія 
мати. Вона пригорнулась до ньо
го, заплющивши очі, як заплю
щують очі від щастя всі матері, 
пригортаючись до синів.

Група яскраво, нещадно яскра
во освітлена, виразно видно кож
ну скорботну зморщечку, а навко
ло —  пітьма.

Мікеланджело готувався до 
смерті. Він задумав цю « Пієту»  я« 
надгробок до своєї могили, йому 
було 72 роки. Йосип —  автопорт
рет художника.

Але смерть обминула тоді М і
келанджело.



ню, через підземні води, через 
підземне каміння, і весь цей вул
канічний вибух закутий, затисну- 
тий у лещата кам'яного резервуа
ра Пізанського баптистерію. Бап
тистерій круглий, його кам'яна 
оболонка рівномірно натягнута до 
краю натиском вулканічного га
рячого повітря, що б'є із надр 
земних. Колом попід стінами 
стоять у темряві великі кам'яні 
апостоли Нікколо Пізано. Вони 
не «зроблені» з каменю, вони 
лишилися каменем, людина ли
шилася частиною єдиної могут
ньої Природи. Помножений лу
ною камінної пустки, мов грозо
вий грім, лунав згори самотній 
чоловічий голос. Цей тужливий 
спів був не молитвою, а благан
ням. Кого могли хрестити в цій 
величній хрестильні?

Галілея...

Валя, артистка Одеського дра
матичного театру, стояла, злив
шись із колоною. Собором, спі
ваючи молитви, урочисто йшла

«Дорога моря» веде із Фло
ренції в Пізу. Гори, міжгір'я. На 
вершинах, мов ластів'ячі гнізда, 
туляться середньовічні міста. На
їжачена Пістоя. Римські акведуки. 
Церква Мікелоццо — мов помах 
білого крила. З зеленого Тіррен- 
ського моря дме солоний вітер. 
Море підступає майже до стін 
Пізи.

Це нагадувало парад прапорів. 
Червоні, сині, зелені, маяли на 
сонячнім вітрі шовкові косинки, 
на яких золотом було вигаптува
но: «Венеція», «Падуя», «Верона». 
Кіоски з сувенірами оточували 
П'яцца ді Міраколі — Майдан чу
дес у Пізі.

Під синім небом, на траві, за
тканій стокротками, стояли поряд 
три мармурових готичних чуда: 
«падаюча» башта, собор і бап
тистерій. По грудневих стокрот
ках гуляли, наче пливли в по
вітрі, якісь дивовижні люди. Су
часна мода «максі» витягла фігу
ри по вертикалі, і вони стали 
якісь абстрактні, безплотні. То 
були не чоловіки й жінки, а 
«істоти». Серед них, мов ельфи, 
пурхали в таких самих «максі» 
безплотні діти.

Туристи кружляли по сходах бі
лої «падаючої» башти.

За кілька кроків од Майдану 
чудес розташоване славнозвісне 
кладовище Кампо-Санто  ̂ фрес
кою «Тріумф смерті».
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...Він неначе виріс із зел\лі, 
прорвавши зелений покрив її, і 
підземні води течуть під ним, і 
коріння його, міцно тримаючись 
за підземне каміння, проросло аж 
до магми, і п'є вогонь із серця 
землі, і вогонь біжить по корін-

процесія святих отців. Вони були 
вбрані у пурпуровий та малиновий 
шовк, облямований білим мере
живом. Вимахуючи кадильницями, 
зони поважно обійшли навкруг 
неосяжний простір собору, потім 
ще раз і попливли до вівтаря.

Валі за сорок, у неї гострі чор
ні очі, гарно збудоване й добре 
натреноване тіло. Напружившись, 
немов перед стрибком, стискаю-



чи в опущених руках сумочку, 
вона уважно спостерігає відпра
ву. Такий погляд я бачила у бок
серів, що стежили за рингом із 
залу для глядачів. Такий погляд 
був у лікаря, що пильно позир
нув на нового пацієнта. Погляд 
професіонала.

Генуезький порт запнутий сер
панком мжички. Генуя — батьків
щина Колумба. Це місто мрре- 
плавців і торговців. Короною обля
мовують його гори з фортецями 
римських імператорів. По горах 
в'ється зміяста будівля, корпусом 
своїм, мов у русло, вливаючись 
у мінливий природний рельєф. У 
ній 3000 квартир. Кам'яні особ
няки, масивні й добротні, символ 
тривкості й респектабельності, 
спускаються до моря терасами. 
Тут усе раціональне, тверезе. Ви
живає сильний. Сильний настіль
ки, що і слабкому може велико
душно дати місце на краєчку 
свого багатого столу — в місті 
збудовано богадільню для бідно
ти. Щоправда, перше ніж створи
ти цей прекрасний будинок, тре
ба було створити саму бідноту...

Вулички-щілини ведуть до пор
ту. Тут міститься «Іііанхай» —  
чорний ринок контрабандистів. У 
темних і глибоких, мов щурячі 
нори, крамничках, почуєш будь- 
яку мову. Це кубло злодіїв, нар
команів, повій.

У бухті стоять генуезькі торго
вельні кораблі — «Рафаель» та 
«Мікеланджело». І безліч інозем
них торговельних суден. Ми зу
стріли тут наших моряків і запро
сили їх увечері на концерт «Сві
танку». Торговельна, сувора, ку
пецька Генуя важко осідає з гір 
до синьої Лігурійської затоки. Тут 
у XII ст. у першому в світі бан
ку —  Замку св. Георга підписано 
перший у світі банківський чек. 
І тут народився Паганіні.

—  Канцоне «Глибока кирниця»!
Шквалом оплесків проводжають 

кожен номер «Світанку» італій
ські глядачі, італійські слухачі, що 
знаються на «канцонах»! І знову 
злітає вгору завіса, і знову блис
кають фотоапарати, дзижчать кі
нокамери, і котрий раз вибігають, 
взявшися за руки, на крики «бра
во! браво!» стомлені, сяючі від 
щастя Іванко й Ромко з Косова, 
Галя з Херсона, кланяються при
тискаючи до грудей бандури, бан
дуристки з Києва.

...Глибока кирниця 
Водою сповнена...

Ми підвезли на нашому авто
бусі моряків до порту. «Скоро ви

будете дома... А ми —  через Аф
рику, Іспанію —  на Америку, Ка
наду... Додому повернемося тіль
ки у квітні... Там, удома, вже, на
певно, сніжок...»

павутиння часу —  біла чиста ска
тертина, тепле світло, гіркі й тихі 
слова: «Один із вас зрадить
мене».

Ми кладемо вінки на могилу 
Федора Полетаєва, нашого ра
дянського воїна, що боровся в 
італійському підпіллі проти фа
шизму. Сіється дрібний дощ над 
рядами білих стовпчиків —  сол
датськими надгробками на Чімі- 
тере Монументале, генуезькому 
кладовищі.

Ми стоїмо щільним колом над 
могилою нашого земляка, що 
віддав життя за свободу Італії.

Поїзд їде через Ломбардію. 
Вишите блякло-блакитним шов
ком небо. Безлисті, чорні від во
логи дерева, а на них, мов ялин
кові прикраси —  золоті апельси
ни, мандарини, цитрини.

Мілан зустрів нас на вокзалі, 
загорнутий у довгий синій плащ, 
у рудій лисячій шапці з хвостом. 
Так одягаються взимку мі ланці. 
Ми їдемо вулицею, де містяться 
нічні розважальні заклади. Сутін
ки ранні, мжичить, у каламутних, 
заплаканих вікнах починають спа
лахувати різнобарвні вогні.

Монастир Санта-Марія делле 
Граціє. Тиха, порожня трапезна. 
За стінами лишився дощовий, не
прикаяний світ. Рівне світло софі
тів вихоплює з мороку «Таємну 
вечерю» Леонардо да Вінчі. Крізь

Зимової пори Мілан повитий 
густим туманом. Собор, кам'яний 
ліс, тоне в імлі. Тільки опівдні 
туман тане, спливає з полум'янію
чих боків собору, і на них одна 
по одній виростають 3 222 кам'яні 
фігури, висихаючи під блідим 
сонцем. Сонце дробиться у шиб
ках —  синіх, зелених, червоних 
шибках вітражів. Над вівтарем, 
угорі, де лампадка, зберігається 
цвях «із хреста Ісуса». Його при
везли хрестоносці з Єрусалима, а 
Леонардо да Вінчі сконструював 
спеціальний ліфт, щоб підіймати
ся до цвяха.

Ми виходимо із собору. Туман 
знову напливає, здіймається вго
ру, запинаючи собор, мов люстру 
після свята. Останній вискакує наш 
супутник, працівник обласної га
зети; уткнувшись у блокнот, він 
пише, пише, пише... Скоромовкою 
до гіда:

—- А скільки важить цвях?

Міланська картинна галерея. 
Служителі запинають світлим шов
ком вікна від сліпучого враніш
нього проміння, що б'є в картини. 
Ломбардські майстри. Ясноволо
сі, високочолі мадонни Бергоно- 
не. Вишарувані рожеві чоловічки



по коліна в манні небесній Луїні, 
домовиті святі Лоренцетті.

Трагічне «Зняття з хреста» Тін- 
торетто. Ще трагічніше «Зняття 
з хреста» Белліні, де Марія з на
дією вдивляється в Ісусові вуста—  
може, син ще дихає. І найтрагічні- 
ша картина — «Лежачий Христос» 
Мантеньї.

Мистецтво Відродження майже 
все присвячене релігії. Але релі
гія — облуда, а мистецтво —  
правда. Як же це?

...Маленька картинка в кутку. 
По ній стрибає сонячний зайчик, 
проскочивши з-під штори. Автор 
—  невідомий майстер початку 
XVI ст. Зображена майстерня 
художника, якийсь сарай. Спить 
бичок, поряд художник малює 
мадонну з немовлям. Мадонну 
він змальовує з жінки, яка сидить 
на ослоні і бавиться зі своїм хлоп
чиком...

—  Чао, сеньйоро, —  каже во
лоокий римлянин, коли ми востан
нє обідаємо в Римі перед до
рогою.

Чао?..
У золотому осінньому серпан

ку тануть мости над Тібром.
Чао...
Простяглася в далечінь Аппіє- 

ва дорога. Обабіч неї під осін
нім сонцем оливкові й горіхові 
гаї... Катакомби перших христи
ян... Казарми гладіаторів... Із бла
китного повітря виникла і розта
нула церква Квовадіс... Брама 
Боргезе, чорний Вошивий ринок... 
Церква Мальтійських лицарів...

Чао.
Мов сонні видива, зникають 

Форум, Пантеон, Колізей... Літак 
заводить мотори. Здіймається у 
звечоріле небо. І гаснуть унизу 
вогні Вічного міста.

Т Р Е Т Я
«П ІЄТА »
М ІК Е Л А Н Д Ж Е Л О

Він створив її, коли йому було 
89 років. Він працював над нею 
ще за шість днів до смерті. «У 
вутлому човні, через розбурхане 
море, життя моє доплинуло до 
спільної для всіх нас гавані, де 
треба давати звіт про лихі й добрі 
діла» ( його 285-й сонет).

Мати й син злиті докупи . Голо
ва Христа вирізьблена з Марііного 
плеча, його рука  —  з ї ї  стегна. 
Важке тіло Ісуса, вже майже де
матеріалізоване, невтримно тягне 
додолу, в землю, знесилене тіло 
Марії.

Скульптура не закінчена, із ка
меню виступають не люди, а тіні, 
що лишилися від людей. Створені 
з  одної брили, з  єдиної плоті і 
крові, мати й син поринають у  бе
зодню небуття.

Коли Мікеланджело помер, рим
ляни не схотіли віддати його тіло 
Флоренції. І тоді флорентійці вно
чі викрали його прах і поховали 
в церкві Санта-Кроче.

Вмираючи, Мікеланджело ска
зав, що тільки тепер він «почав 
читати по складах у своєму фа
хові».

Коли флорентійці XV століття 
казали Мікеланджело: «Зараз не 
час для художників, людський ро
зум  вичерпав себе», він одповідав:

Тихий, білий-білий, ішов сніг. 
Зима, нарешті, таки впала. У ста
ровинному мереживі стояли каш
тани. Бані Лаври поблискували 
крізь снігопад, бамкали дзвони. 
Туристи, клацаючи фотоапарата
ми, тупцювали серед заметів. У

«Це неправда. Для художників 
час —  завжди. Це неправда, що 
людський розум себе вичерпав. 
Людський розум невичерпний. 
Людський розум народжується що
ранку разом зі сходом сонця».

червоній флорентійській косиноч
ці, загрузаючи в незайманому 
снігу, я насилу пробралася до 
дверей майстерні. Під блоком 
старого мармуру з червоним на
писом «Отож-бо!» знайшла клю
чик.



«НА ПОЛЮВАННІ В БАМБУЙЦІ»

АНГЛІЯ

У статті про стан видавничої справи, опублікованій у французькому журналі «Кензен літерер», англійський видавець Джон Колдер пише, що нині в Англії налічується 1400 видавництв, 
з яких тільки 300 можна назвати незалежними. Решта ж підпорядковані банкам, газетно-журнальним 
трестам, телевізійним ком
паніям. Зростає залежність англійських видавництв од американських. Нещодавно, наприклад, американське видавництво «МаркгроуГілл» спробувало прибрати до рук відому англійську 
фірму «Пенгвін букс». Спроба не вдалася, але п’ята частина акцій цієї фірми вже належить американцям. Колдер із сумом констатує, що фінансові труднощі й конкуренція призводять до «все більшого зниження культурного рівня видавни
чої справи».

Празьке видавництво «Свобода» 
випустило в світ книжку Яна Коза
ка «На полюванні в Бамбуйці». 
Ім'я цього письменника добре зна
не на його батьківщині: він — автор 
кількох прозових книжок (повість 
«Марія Радвакова», роман «Сильна 
рука», збірка оповідань «Сильці» 
та ін.). І ось чеський читач одержав 
новий його твір, в основу якого ля
гли враження письменника від по
їздки до СРСР у 1969 році, коли 
він побував у віддалених районах 
Бурят-Монгольської Автономної Рес
публіки, щоб познайомитися з тай
гою і життям її господарів — мис
ливців за хутровим звіром.

Письменник проїхав з мисливцями 
на конях і оленячих запряжках сотні 
кілометрів, прожив з ними понад 
місяць у зимовій тайзі, полював на 
білок, соболів, росомах. Кожен 
день, прожитий у Бурятії, відкривав 
йому незнаний досі світ — величну 
красу сибірських просторів, багат
ство тайги, нелегке, гідне поваги 
й захоплення життя тутешніх лю-

ІТАЛІЯ

Відомий поет, прозаїк і кікодіяч П’єр-Паоло Пазоліж зняв за власним сценарієм кольоровий фільм «Медея», в 
основу якого покладена однойменна трагедія Евріпіда. Драматична історія чарівниці Медеї, яка стала дружиною ватажка агронавтів Ясо- на і допомогла йому здобути золоте руно, після чого 
зазнала багато страшних пригод і, зрештою, повернулася з Греції в Колхіду, у фільмі кардинально переосмислюється. В трактуванні 
Пазоліні на передній план виступає конфлікт між старим світом релігії і новим світом цивілізації; в цьому конфлікті перший світ прог
рає, але перемога другого здається авторові сумнівною. Обкладинка книжки Я. Козака «На по

люванні в Бамбуйці».

Ян Козак.

дей —  бурятів, евенків, якутів, росі
ян. Твір цей — свідоцтво великої 
любові письменника до цього краю, 
до його господарів

«Зорі 8 цьому морозному чистому 
повітрі сяяли низько над головою... 
Вони здавалися такими близькими, 
що зливалися зі снопом іскор, який 
здіймався над димарем нашої хат
ки... Довкола лежала безмежна тай
га. Мене знову й знову зачаровував 
її величний спокій, у її суворій кра
сі не було й тіні легковажності. За 
час перебування тут я так і не на
ситився нею. Я ще кілька днів мав 
прожити біля Окунівського озера — 
а вже починав за нею тужити. Я вже 
тепер знав, що мені її постійно бра
куватиме; що спогад про неї мене 
живитиме все моє життя...»

Книжка Яна Козака «На полюванні 
в Бамбуйці» дуже популярна в 
ЧССР, у видавництві «Альбатрос» 
незабаром вийде нове її видання. 
А чеські кіномитці тим часом готу
ються до зйомок фільму за цим тво
ром. Фільм зніматиметься в сибір
ській тайзі спільно з радянськими 
кінематографістами.



ТЕАТР В КОЛУМБІЇ

Для правильної оцінки сучасного 
стану театрального мистецтва Колум
бії треба взяти до уваги той факт, 
що його розвиток почався лише 25 
років тому. До того драматичний 
жанр репрезентували переважно ра
діопостановки та гастролі іноземних, 
головним чином, іспанських балетних 
і драматичних ансамблів. Двічі чи 
тричі на рік вони виступали у най
старішій і найбільшій театральній спо
руді Боготи —  в театрі Колон. Існу
вали й аматорські колективи.

Фундамент для розвитку профе
сіонального театру в Колумбії було 
закладено із створенням двох ціка
вих колективів. У місті Калі, на пів
денному заході країни, Енріке Буа- 
навентура організував 1955 року не
великий експериментальний театр 
(ТЕК), котрий став водночас теат
ральною школою. Сантьяго Гарсіа 
вкупі з іншими молодими режисера
ми розпочав роботу з колективом 
«Ель Бухо», також експерименталь
ним. Група Буанавентури орієнтува
лася на театр Брехта і мала про
гресивний репертуар. «Ель Бухо», нав
паки, у доборі п’єс більш схилявся 
до модерністської західноєвропейсь
кої драматургії. Поряд з творами 
Б. Брехта ТЕК ставив п'єси Гарсіа 
Лорки і деяких грецьких та іспан
ських класиків, інколи ця трупа да
вала вистави просто неба, для чис
ленних глядачів. Однак ліві тенденції

КНИЖКИ

У багатьох універмагах Західної 
Німеччини поряд з ефектно розкла
деними на стенді панчохами чи кра
ватками можна побачити кошик із 
купою книжок і написом: «Будь-яка 
за дві марки». Така торгівля літера
турою цілком пасує до атмосфери 
суспільства, де мистецтво давно вже 
стало товаром широкого вжитку. У 
такий спосіб торгує літературою, на
приклад, видавництво «Бертельсман». 
За певну суму, внесену наперед, воно, 
крім того, постачає найрізноманітніше 
чтиво й додому. Читач має право що
кварталу вибирати собі (на підставі 
самої тільки аннотації в три рядки) 
твір до вподоби із семисот зарезер
вованих для нього бестселерів. Для 
любителів «пікантного»— секс у всіх 
виглядах, для чутливих фрау — псев
доромантизм у новітній версії.

Останнім часом видавництво роз
ширило коло своєї діяльності, пере
йшовши до виробництва грамофон- 
них платівок і фільмів для домашніх 

»■* переглядів.
Кількість читачів видавництва пере-

у роботі ТЕКу стримувало те, що те
атр одержував державну допомогу 
і залежав від неї. Після постановки 
однієї п’єси Е. Буанавентури, в якій 
дуже критично змальовувалося су
часне суспільне становище Колум
бії, театрові було відмовлено в офі
ційній підтримці. Чимало таланови
тих молодих режисерів та акторів ви
йшло із школи ТЕКу. До сьогодні це 
єдиний навчальний заклад у Колум
бії, де можна здобути грунтовну те
атральну освіту.

На початку 60-х років відбуваються 
зміни у театральному житті Колум
бії. Дедалі більшого значення набу
вають експериментальні групи про
гресивного студентства. Зростає по
літична активність студентів багатьох 
університетів, вони опановують тра
диції революційного театру. В уні
верситетах працює більшість найкра
щих режисерів, таких, як Сантьяго 
Гарсіа, Рікардо Камахо, Карлос Хосе, 
Карлос Дуплат, Діна Московічі. Най- 
значніша трупа існує при національ
ному університеті; у приватних уні
верситетах в Боготі, Медельїні, Калі, 
Манісалесі, Барранкільї теж створе
но невеликі, але гарні колективи. 
Експериментальний студентський те
атр збагатив колумбійський театраль
ний рух, розробив нову прогресив
ну концепцію, спрямовану проти ка
піталістичної суспільної системи та 
комерційного театру.

З КОШИКІВ

вищує 5 мільйонів (третина з них у 
виборі товару покладається на смак 
діячів з «Бертельсман»), До асорти
менту входить 36 відсотків загальної 
книжкової продукції ФРН і майже 
70 відсотків белетристики. Серйозних 
творів у цьому меню дуже небага
то, і еони звичайно проходять повз 
увагу бюргера.

Солідна цифра пропонованої лі
тератури — 700 назв — має створити 
у споживача враження розмаїття. 
Але вибирати, як правило, нема 
з чого, переважають апологія на
сильства, еротика й дешеві сенти
менти. Робить ставку «Бертельсман» 
і на махровий антикомунізм. Поряд 
з опусом Еріка Мальпаса «Коли на 
пагорбах солодко спить місячне 
сяйво» стоять мемуари Корейського 
(видавництво рекомендує його сво
їй клієнтурі як «патріота Росії і най
більшого ворога Леніна»), спогади 
державного секретаря часів Адена- 
уера, колишнього нациста Фелікса 
фон Егардта та «Авторизована біогра
фія» Франца-Йозефа Штрауса.

Кадр із фільму «Медея».

В ролі Медеї знімалася відома співачка Марія Каллас, у ролі Ясона — Джузеппе Джентіле.

НДР

Відоме своїми театрознавчими та драматургічними 
публікаціями видавництво «Геншель» випустило «Антологію антигітлерівської драми». До антології входять твори Б. Брехта, Ф. Брюкнера, Г. Вайзенбор- на, Ф. Вольфа.

Видавництво «Ауфбау» випустило два перші томи «Нарисів історії німецької соціалістичної літератури XX століття». Перший з них —• «Шлях до робітничого класу» — охоплює період з 1918 до 1933 року і є загальним оглядом розвитку пролетарської літератури в Німеччині. Другий том —* «Драма і класова боротьба», — присвячений спеціально драматургії і поруч з розглядом творчості Фрідріха Вольфа, Бертольта Брехта та інших відомих драматургів містить нові матеріали й про тих, чия творчість досі грунтовно не досліджува
лася.Подальші томи нового видання будуть присвячені літературі антифашистського підпілля, соціалістичній німецькій літературі часів еміграції та сучасній літературі Німецької Демократичної Республіки.

НСВА ГВІНЕЯ

Колись цю країну називали «зачарованою землею», згодом — «останнім незнайомцем», «останнім місцем на нашій планеті, яке ще чекає на дослідників, кар
тографів».Мандрівники, етнографи 
відкривали в Новій Гвінеї самобутню культуру, своєрідне мистецтво. В племен, що селилися на берегах Се- піка, в західних частинах острова, вони знаходили витонченої форми культові фігурки, ритуальні маски, 
прекрасні скульптури, вирізьблені з дерева.



Нині народне мистецтво племен Нової Гвінеї занепадає. Філліп Голдмен пише на сторінках лондонського журналу «Арт енд артістс»: «Я анітрохи не здивувався, коли, пропливши у найнятому в ловця крокодилів човні всю середню частину Сепіка, знайшов дуже мало скульптур, які могли б зрівнятися витонченістю і майстерністю виконання з тими зразками, що їх я ба
чив У музеях».

Вироби гвінейських май
стрів.

НА СЦЕНІ-«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Цікавий експеримент було прове

дено у місті Магдебурзі (НДР). Два 
театри — драматичний та лялько
вий — здійснили спільну постановку 
казки Антуана Сент-Екзюпері «Ма
ленький принц».

інсценізацію твору французького 
письменника зробив Дітер Пойст, 
причому в новій інтерпретації за
мість самопожертви принца в центрі 
уваги — його здатність до усвідом
леної дії.

Два режисери — Рольф Кабель 
та Веска Фікова зуміли перенести 
на сцену поетичний чар твору. По
ряд з акторами у виставі беруть 
участь і ляльки. Спектакль супро
воджує яскрава музика К. Цибулки. 
Кожній дійовій особі дано відповід
ну музичну характеристику. Декора
ції у виставі не статичні, вони не про
сто показують місце дії, а раз у 
раз змінюються і теж «грають». Чис
ленні проекції допомагають глядаче
ві краще зрозуміти духовний світ 
Маленького Принца. Для різних по
чуттів героя художник Іван Цонев 
знайшов вдалі символи — буйні тра
ви, по-казковому страшний баобаб, 
надміру велика троянда.

Лялька, що зображає головного 
героя, дуже подібна до людини і 
при вдалому використанні світлових 
ефектів здається живою. Принца гра
ють кілька артистів, які досягають

Сцена з вистави «Маленький принц».

цілковитої синхронності звуку і ру
хів. Образ Маленького Принца в 
магдебурзькій постановці — пере
конливе свідчення плідності синтезу 
двох видів театрального мистецтва.

ЯК НАРОДЖУЮТЬСЯ ПОП-ЗІРКИ

Більше прщастило Голд- 
мену в селищі Абелам, розташованому біля підніжжя гір принца Александра, однієї з найгустіше заселених місцевостей Нової Гвінеї.«В Абеламі немає професіональних митців у нашому розумінні цього слова, — пише він. — Хоч їхні твори призначені для церемоній, ритуалів, вони мають неабияку естетичну вартість».

РУМУНІЯ

Починаючи з 1945 року в країні видано 130 тисяч назв 
книжок, загальний тираж яких становить 140 мільйонів примірників. У самому тіль
ки 1970 році румунські видавництва випустили в світ чотири тисячі книжок тира-

Численні західнонімецькі шануваль
ники Петера Хандке бережуть як до
рогоцінну реліквію вирізані з газет 
і журналів знімки, де їхній кумир з 
дбайливо викладеною зачіскою «а ля 
бітлз», у темних окулярах, строкато
му костюмі позує фоторепортеро
ві — то схилившись над автоматом 
для азартної гри, то показуючи язика 
перехожим, то з молодіжними жур
налами під пахвою, оточений юрбою 
закоханого в нього юнацтва. А своїм 
телеглядачам усміхнений Хандке 
ефектним жестом, мов кокетливе дів
ча, посилає цілунки.

Ім'я цієї літературної зірки набу
ло широкого розголосу ще в 1966 
році. Здобув собі славу Хандке під 
час зустрічі «Групи 47». Перед пуб
лікою постав юний Петер, у блакит
ній кепці, з начесаним на вуха во
лоссям, і в обличчя поважним крити
кам, сивоголовим професорам, пред
ставникам радіо, телебачення, чинов
никам з міністерства культури кинув 
сповнені благородного гніву слова —  
про літературу, що її висушила і 
знекровила «імпотенція описувачів», 
та інші не менш шокуючі звинува
чення.

Минув якийсь час, і заповзятливий 
молодик, не задовольняючись сами

ми тільки промовами, хоч і розцві
ченими «ультрареволюційною» фра
зеологією, заходився на практиці ла
мати застарілі естетичні канони.

«Образа публіки» — такою пре
тензійною назвою наділив він своє 
нове творіння, п’єсу-есе, де прагнув 
зруйнувати традиційні сценічні ілюзії.

Аби прилучитися до новітнього ми
стецтва, високий зразок якого яв
ляє собою твір Хандке, публіка му
сила терпляче вислухувати, як її, 
зрештою, і попереджала назва п'є
си, всілякі інсинуації на свою адре
су, що сипалися зі сцени.

Та хоч асортимент лайливих слів 
був вельми розмаїтий (бідолашного 
глядача обзивали водночас і свинею 
і дипломатом, пацифістом і міліта
ристом), всі ці зневажливі прізви
ська нейтралізували одне одне, і 
«образа публіки» ставала не чим ін-. 
шим, як кокетуванням автора з нею.

Хандке і не думає заперечувати 
той факт, що текст його п’єси є 
безглуздою словесною грою.

«Коли я пишу, — заявляє він, — 
так звана дійсність мене не цікавить 
Вона мені просто заважає».

Критика зливою овацій зустріла 
«Образу публіки», побачивши в ав- 
торові її вже не «агресора в бітл-



зівській уніформі», а визволителя, 
оновлювана мистецтва Мельпомени.

Своїм рекламним позерством Ханд- 
ке нагадує метра поп-арту Енді Уор- 
хола. Спільне у них, зрештою, і ес
тетичне, з дозволу мовити, кредо.

Американський ідол з'явився на 
фото в загадкових темних окулярах, 
довге волосся його посріблене си
виною, на обличчі — вираз інтелек- 
туала-скептика. Обидва «митці» ви
користовують у своїй художній про
дукції тривіальні за своєю суттю ат
рибути масової субкультури. Уорхол 
копіює без кінця фото Мерілін Мон- 
ро, Хандке публікує «Історію Німеч
чини», що складається з сорока кон
вертів, де спантеличений читач зна
ходить схему шахової партії, ціни на 
фрукти, результати всіляких лотерей 
тощо...

«Художні елементи», котрі, вислов
люючись делікатно, дещо виходять 
за сферу мистецтва, вводить Хандке 
і в свою останню книжку, назва якої 
звучить так: «Внутрішній світ зов
нішнього світу внутрішнього світу». 
Компонентами цього «твору» є крос
ворди, список футболістів команди 
«ФК Нюрнберг» і т. ін.

Хандке —  нині зірка в зеніті. Га

зетярі дружно співають йому гімни, 
величаючи його «юним генієм», «най- 
революційнішим талантом на сцені 
сучасного німецького театру».

Мало в кого із шанувальників 
Хандке вистачає терпіння дочитати 
витвори свого ідола навіть до се
редини, проте слава його гримить по 
всій країні. Ще в 1967 році про його 
25-річчя писала вся буржуазна пре
са. Зараз він уже зведений у ранг 
класика, ознакою цього є публікація 
його вибраних творів.

Видавці зі шкури пнуться, щоб 
«юний Петер», на якого вони зро
били ставку, так само високо коти
рувався на книжковій біржі. Навмис
не організовані гучні скандали, палкі 
дискусії, де вирують пристрасті ідо
лопоклонників, усілякі прес-конфе
ренції, виступи по радіо і телеба
ченню мають розпалювати інтерес 
публіки не так до творчості, як до 
самої персони «драматурга». Але 
треба сказати, що стилізована під 
бітлзів постать Хандке починає втра
чати свою притягальну силу, а чари 
його — меркнути. І тузи промислово
сті культури, чи, певніше, безкуль
тур’я вже думають про нову «поп- 
зірку», що посіла б місце повале
ного божища.

жем 58 мільйонів примірників. Читачі одержують, зокрема, велику кількість пе
рекладних видань, що виходять у серіях «Класики світової літератури», «Меридіани», «Повісті 20 століття». 
На організованій нещодавно в Бухаресті виставці книжкової продукції експонувалися 1500 найкращих видань.

УГОРЩИНА
У Будапешті організовано цікаву виставку одного з найталановитіших представ

ників угорської графіки Ар- нольда Гроша. Творча зрілість і велика майстерність 
художника, багатство ідей, кольорів роблять малюнки Гроша значним мистецьким явищем.

П’ЄСА ЛОРЕЙН ГЕНСБЕРІ Арнольд Грош. Італійський 
пейзаж. Офорт.

Нью-Йоркський театр «Лонгекер» 
поставив драму «Білі»— опублікова
ний посмертно твір американської 
письменниці Лорейн Генсбері, автор
ки широко відомої п’єси «Родзинка 
на сонці». Клайтон Райлі пише на сто
рінках «Нью-Йорк Тайме»: «Ця п’єса 
так хвилює, що публіка в залі ділить
ся на два табори. І не стільки за ко
льором шкіри, скільки за переконан
нями — на тих, хто усвідомлює, що в 
сучасному світі точиться боротьба за 
визволення гноблених і що цю бо
ротьбу треба підтримувати всіма си
лами, і на тих, хто все ще вірить у 
реальність утішного міфа, нібито про
блеми гноблення й утиску можна роз
в’язати поступово».

...Негр Чомбе Матосе повернувся 
на батьківщину. Він довго жив у 
Європі та Америці, здобув там освіту, 
певніше, пройшов науку слухняності 
й покори.

Країна Чомбе вирує, народ її під
нявся на боротьбу за незалежність. 
Але Матосе вагається — на чий бік 
йому стати. В його душі виникає супе
речність між почуттям любові до сво
го народу і лояльності до тих, хто 
навчив його дивитися на себе як на 
«освіченого дикуна».

Чомбе зустрічається з американ
ським журналістом Чарлі Морісом, 
людиною ліберальних поглядів. Той 
має намір написати про труднощі, 
що їх доводиться долати молодим 
державам Чорної Африки. З розмо
ви, яка точиться між цими двома 
персонажами, з ’ясовується, що вони 
належать до різних світів.

Письменниці не судилося завеоши-

ти п’єсу, але колектив нью-йорксько- 
го театру зумів довести до глядача 
думки, які вона вклала у твір.

Роль Чомбе виконує талановитий 
актор Джеймс Ерл Джоунз.
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Ф РАН ЦІЯ
Режисер Жан-Франсуа Да- ві розпочав зйомки фантастичного фільму «Щасливого року». Дія фільму відбуватиметься 33(!) грудня в світі, що існує паралельно з нашим, де випадково опини

лися телевізійний репортер і молодий урядовець.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Далеко не всі любителі лялькового театру знають, що творцем всесвітньовідо- мої ляльки Гурвінека є Гу- став Носек. 1920 року дядько Густава Карел створив Спейбла, а за кілька років по тому поряд із Спейблом почав тішити публіку і його веселий партнер.

Густав Носек розмовляє з 
актрисою лялькового театру 
«Спейбл і Гурвінек» Геле- 

ною Стаховою.



ОКСАНА МУ С І  ЄН КО

«ЗЕЛЕНІ БЕРЕТИ»

У фіналі картини полков
ник парашутистів дарує 
в’єтнамському хлопчикові 
берет загиблого сержанта. 
«Берет героя», — каже він. 
Чи можна додуматися до 
більшого блюзнірства? Що 
ж, Уейнів фільм дістав гідну 
оцінку з боку широкої гро
мадськості. В Данії, Фран
ції та цілому ряді інших

І ПРАВДА ІСТОРІЇ
Тема війни і миру посідає 

значне місце в кіномисте
цтві Заходу.

Викривальним пафосом 
сповнені твори прогресивних 
художників, що правдиво 
відображають історичні бит
ви минулого, здирають маш- 
кару з тих, хто сьогодні йде 
слідами фашистів.

Є на Заході чимало чес
них кіномитців, одначе вони 
в силу свого обмеженого сві
тогляду не можуть знайти 
правильного шляху до роз
криття трагічної теми війни, 
їхні твори перейняті зневі
рою, жахом перед апокаліп- 
тичними картинами світової 
катастрофи.

Щодо комерційної кіно- 
продукції, то тут війна зде
більшого була тлом, на яко
му розгортався банальний 
мелодраматичний, пригод
ницький або комедійний сю
жет.

Нині спостерігаємо ін
шу картину. Воєнні фільми 
дедалі частіше стають збро
єю в ідеологічній боротьбі. 
Минулися часи, коли можна 
було говорити про їх апо
літичність. Звичайно, не 
завжди буржуазні митці ви
ступають «з піднятим за
бралом». Часто реакційні 
ідеї подаються завуальова
но — апологетика фашист
ської вояччини прикриває
ться пацифізмом, спроби 
виправдати злочини колоні
заторів — об’єктивістською 
позицією.

Такі тенденції, більш чи 
менш виразні, можна помі
тити в кінематографії бага
тьох буржуазних країн. У 
деяких фільмах останнього 
десятиліття, що їх ми роз

глянемо нижче, вони вияви
лися найяскравіше.

Зразком кінопродукції, 
що відкрито й цинічно ус
лавлює агресорів, став аме
риканський фільм «Зелені 
берети». Його постановник, 
один з найреакційніших ді
ячів Голлівуду, член «това
риства Джона Берча» 
Джон Уейн заповзявся во
звеличити «подвиги» амери
канських головорізів у В’єт
намі. А втім, пальма пер
шості в цьому жанрі нале
жить не Уейнові. Ще підчас 
війни в Кореї Голлівуд ви
плеснув на екрани чимало 
отрути під промовистими 
назвами «Корейський пат
руль», «На північ від 38-ої 
паралелі», «Народжені вби
вати», «Битва за Корею». 
Всі ці фільми переконливо 
доводили одне: що ідеалом 
американського солдата кі- 
нопродюсери вважають ганг
стера у воєнній формі, лю
дину, яка дотримується гіт
лерівського гасла «вбивати, 
вбивати, вбивати».

В такій площині зробле
но і Уейнів фільм. Важко 
навіть сказати, чого в ньо
му більше — садизму чи 
лицемірства. Цікава законо
мірність: чим антилюдяніша 
позиція автора, тим більше 
в його фільмі слізливої сен
тиментальності. Фашист
ські оператори, скажімо, по
любляли знімати фюрера 
серед дітей. А у фільмі Уей- 
на американські солдати, 
які вчинили в Сонгмі те 
саме, що фашисти в Лідіце 
чи Орадурі, зображені як 
найкращі друзі маленьких 
в’єтнамців.

країн відбулися демонстра
ції, учасники яких вимагали 
зняти з екранів цей панегі
рик душителям свободи.

Поряд з фільмами, що від
крито пропагують найреак- 
ційніші мілітаристські ідеї, 
є стрічки, в яких апологія 
насильства пропонується 
глядачеві в більш завуальо
ваній формі. На перший по
гляд вони начебто й не по
збавлені критичних нот, ав
тори всіляко підкреслюють 
свою «об’єктивність», свою 
позицію «над сутичкою». 
Переказ фабули «Центуріо
нів» Марка Робсона може 
створити враження, ніби цей 
американський режисер 
прагнув правдиво віддати 
одну з кривавих сторінок іс
торії Іноземного легіону. 
Справді-бо, йдеться про те, 
як молодий французький 
лейтенант (роль його вико
нує Ален Делон) під час вій
ни в Алжірі закохується в 
арабську дівчину і вирішує 
кинути службу в легіоні. Та 
це лише, так би мовити, фа
бульна схема. Що ж до ек
ранного матеріалу, то він 
недвозначно свідчить про 
реакційну позицію Робсона.

...З Індокитаю в Алжір, де 
саме починає розгортатися 
боротьба проти французь
ких колонізаторів, повертає
ться Іноземний легіон. Се
ред легіонерів є один алжі- 
рець, який тепер вирішує по
рвати зі своїми колишніми 
товаришами. Проте автор 
фільму зовсім не вбачає в 
цьому його вчинкові ні бла
городства, ні патріотизму. ^  
Навпаки, алжірець . Махді 
показаний як підступна і



жорстока людина, ідо вво
дить в оману своїх това
ришів - легіонерів, його се
стра Айша теж мало чим 
нагадує патріотку, це рад
ше жінка-вамп, фатальна 
спокусниця. Звичайно, такі 
герої не можуть викликати 
симпатії.

Щоб виправдати жорсто
кість легіонерів, постанов
ник приписує алжірським 
патріотам жахливі й абсо
лютно безглузді злочини. А 
з цього вже «природно» ви
пливає, що капітанові «до
водиться» вбити свого ко
лишнього друга Махді, а 
лейтенант просто «змуше
ний» власноручно катувати 
Айшу, яку кохав. Коли ж у 
кадрах герой фільму, вже 
в цивільному, проходить 
повз плац, камера просто- 
таки з захопленням панора
мує шереги легіонерів — мо
вляв, дивіться, які вони ду
жі, мужні й безстрашні.

Минуло вже понад чверть 
століття, відколи скінчилася 
друга світова війна, та події 
цієї війни знову й знову 
оживають на екранах світу. 
В одних творах ми бачимо 
безстрашних борців проти 
фашизму, інші оплакують 
тих, кого війна назавжди 
скалічила, якщо не фізично, 
то морально. Та є стрічки, 
автори яких намагаються 
виправдати те, чого виправ
дати неможливо, намагаю
ться зняти обвинувачення з 
нелюдів, котрих історія на
завжди затаврувала гань
бою. І робиться це часто в 
завуальованій формі, буцім
то з метою викрити і засу
дити фашизм. Фільм «Ніч 
генералів», поставлений од
ним з найкваліфікованіших 
митців Голлівуда А. Литва- 
ком, не належить до стрі
чок, що відкрито виправду
ють німецьку вояччину. Але 
можна сказати, що це фільм 
з «подвійним дном», бо ідея 
його така сама, як і у філь
мах «Лис пустелі», де ви
хваляється фашистський ге
нерал Роммель, або «Гене
рал диявола», де знову-таки 
благородним героєм висту
пає німецький генерал фон 
Удет.

Інтрига будується на міц

ній детективній основі. Од
ної тривожної ночі в окупо
ваній Варшаві вбито повію. 
Єдиний свідок устиг помі
тити, що з кімнати вбитої 
вийшла людина в мундирі 
генерала німецької армії. А 
далі виявляється, що у Вар
шаві воєнних років, де фа
шисти щодня розстрілювали 
й вішали сотні невинних лю
дей, існувала висока і не
підкупна юстиція в особі 
військового слідчого майора 
фон Брауна (артист Омар 
Шаріф), що сміливо бере 
під підозру аж трьох фа
шистських генералів. Фон 
Браун у виконанні Шаріфа 
— це благородний ідеаліст, 
якого не лякає високе ста
новище підозрюваних осіб. 
Литвак намагається переко
нати глядача, ніби таке 
слідство було можливе за 
фашистського окупаційно
го режиму! Дія розгортає
ться дедалі швидше. Двоє 
генералів доводять своє алі
бі. Лишається третій, улюб
ленець самого фюрера, ві
домий своєю жорстокістю 
генерал Танц.

Танца грає один з найпо- 
пулярніших сьогодні на За
ході акторів — Пітер ОТул. 
Дотримуючись режисерсь
кого трактування, цей ар
тист ніде навіть не пробує 
розкрити соціальну суть об
разу. Він грає саме клініч
ного маньяка, грає точн'о і 
виразно. Непритомний по
гляд, якась патологічна гид
ливість. Танц завжди в ру-

Актор Р. М ітчум у  фільмі «Бит
ва за Анціо».

кавичках, ні до чого не до
торкається руками — гля
дач повинен побачити в 
ньому людину, майже боже
вільну.

Інші генерали, хоч і ма
ють свої дрібні вади, але 
майже всі незадоволені 
Гітлером, беруть участь у 
замаху на нього. До речі,

* зображення замаху на Гіт- 
лера стало одним з найпо
ширеніших прийомів реабі
літації фашистської вояччи
ни. Зло, мовляв, не в самій 
системі, не в природі на
цизму, а в окремих нелю
дах, що кидали своєю жор
стокістю тінь на чесних і 
благородних зійськових. Ця 
думка домінує і в фільмі 
«Ніч генералів». Тут, як і в 
більшості комерційних стрі
чок, злочин, врешті-решт, по
карано, доброчесність пере
могла. Даремне Танц сил
кується замести сліди, звер
таючи провину на унтер- 
офіцера, і вбиває чесного 
Брауна. Відплата прихо
дить, щоправда, після війни, 
в образі агента Інтерполу, 
якого Браун устиг ввести в 
курс справи...

Спробу виправдати зло
чинців, поставити знак рів
няння між силами, що зі
ткнулись у війні, подибуємо 
у фільмі іншого американ
ського режисера Е. Дмитри- 
ка «Молоді леви», знятому 
за однойменним твором 
І. Шоу. На екрані роман 
втратив свою антивоєнну й 
антифашистську спрямова
ність. Письменник довів, 
що для молодого німця 
Христіана вступ до лав гіт
лерівської армії — це поча
ток неухильного морального 
падіння. Ідучи від одного 
злочину до іншого, Христіан 
поступово перетворюється 
у слухняне знаряддя наци
зму.

Іншого забарвлення на
буває образ на екрані 
Е. Дмитрик, всіляко під
креслюючи суб’єктивну чес
ність і порядність Христіа
на (артист Марлон Бран- 
до), наголошує фатальність, 
невблаганність обставин, 
іцо змусили його вдягти фа
шистський мундир.

Спроба режисера змінити
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спрямованість твору, пере
творити історію занепаду 
людини, що стала на служ
бу фашизмові, на історію 
прозріння її, вийшла непе
реконлива. Як і Д. Патель- 
єр у «Таксі в Тобрук» чи у 
«Переході через Рейн» 
А. Кайятт, Е. Дмитрик у сво
їй картині намагається до
вести, що по обидва боки 
фронту були люди, які одна
ково не несуть відпові
дальності за свої вчинки. 
Мовляв, була війна, і цим 
пояснюється все. Хто її роз
в’язав, яку мету мали вою
ючі сторони — все це лишає
ться за рамками оповіді.

У 60-х роках було створе
но ряд стрічок, постановни
ки яких претендували на до
кументально точне відобра
ження найвизначніших по
дій минулої війни. Серед 
них «Битва в Арденнах», 
«Битва за Анціо», «Тора... 
Тора... Тора...» Перший у 
цьому списку — американ
ський фільм продюсера 
Д. Занука «Найдовший 
день», поставлений групою 
режисерів. Стрічка, присвя
чена подіям, що розгорну
лися під час висадки союз
ників у Нормандії, вражає 
своєю масштабністю. На ек
рані — зіткнення колосаль
них армій, танкові атаки, 
незліченні ескадрильї літа

ків. Постановникам не мож
на відмовити в майстернос
ті. Вони вміло переходять 
від широких панорам, як-от 
штурм берегових укріплень, 
коли море біля берега, здає
ться, ось-ось закипить од ви
бухів, до епізодів, коли ка
мера на якусь мить вихоп
лює окрему людину у вирі 
бойовиська. Виразно знято 
кадри десанту над окупова
ним німцями французьким 
містом. Фашисти були попе
реджені і, освітивши прожек
торами нічне небо, розстрі
ляли в повітрі американ
ських парашутистів. Епізод 
набуває ще більшого драма
тизму завдяки застосуванню 
суб’єктивної камери. Глядач 
бачить жахливу бійню очима 
одного з американців, що йо
го парашут зачепився за 
дзвіницю. Разом з безпорад
ною, беззахисною людиною 
глядач чує серед стріляни
ни, як повільно розриваєть
ся шовк парашута, солдат 
от-от упаде на землю. Дра
матичні кадри чергуються з 
комедійними. Один з пара
шутистів потрапляє в кри
ницю, другий — у курник. 
Постановники володіють 
увагою глядача.

Фільм претендує на істо
ризм. Проте для правдиво
го відтворення подій недо- 
сить великої кількості ста

тистів, воєнної техніки та 
піротехнічних ефектів.
Фальш впадає в око, тіль
ки-но автори відриваються 
від безпосереднього показу 
подій і роблять спробу 
якось їх осмислити, поясни
ти. Під час висадки союзни
ків німці не змогли кинути 
проти них потрібної кілько
сті танків і літаків. Чим же 
пояснюється це в фільмі? 
А тим, що Гітлер у цей час 
буцімто спав, випивши сно
творне, і ніхто не наважу
вався його збудити. Пояс
нення воістину на рівні іс
торичної науки XVIII ст., 
коли вчені цілком серйозно 
доводили, нібито історія 
Франції склалася так, а не 
інакше саме тому, що поро
шинка попала в око маркізі 
Помпадур! Чимало плівки 
витрачено на те, щоб пока
зати, як нервують німецькі 
генерали, як міряють вони 
кроками передпокій фюре- 
ра. От якби вони збудили 
його, тоді все пішло б інак
ше.

Важко, однак, повірити, 
що причиною такого дивно
го висвітлення історичної 
події є наївність і необізна
ність американських кінема
тографістів. Адже всім ві
домо: битву в Нормандії 
німці програли не через 
прусську дисциплінованість, 
яка не дозволила генералам 
потурбувати Гітлера, а то
му, що основні танкові й 
авіаційні сили фашистів бу
ли тоді на Східному фрон
ті. Та даремно було б шу
кати хоч натяку на це в 
фільмі. Постановники «Най
довшого дня» пішли шля
хом фальсифікації історії.

На філософське осмис
лення подій другої світової 
війни претендує і фільм 
Е. Дмитрика «Битва за Ан
ціо». Правда, поклавши в 
основу сюжету події однієї 
з найкривавіших битв в Іта
лії, режисер не ставив собі 
за мету лише документаль
но відтворити її. Одна з го
ловних дійових осіб — вій
ськовий журналіст Дік Ен- 
ніс — свого роду ліричний 
герой твору. Через призму 
його сприйняття і подають
ся події. У виконанні Ро-
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берта Мітчума це персонаж 
не активний, а скоріш спо
глядальний. Надівши вій
ськовий мундир, Дік так і 
не відчув себе солдатом. 
Тут, на війні, серед смертей 
і страждань, він шукає від
повіді на питання: чому,
власне, люди воюють? Для 
Дмитрикового героя війна 
проти фашизму лишається 
просто жахливою, безглуз
дою бійнею. Та ці ремініс
ценції з Хемінгуея абсолют
но недоречні, бо йдеться не 
про першу, а про другу сві
тову війну, в якій усі про
гресивні сили світу борють
ся зі страшним ворогом 
людства — фашизмом.

Дік Енніс спостерігає в 
бою свого друга сержанта 
Рабіноффа. Дивлячись, як 
той косить автоматними 
чергами німецьких піхотин
ців, помічаючи на його об
личчі якесь дивне захоплен
ня, журналіст робить висно
вок: люди вбивають одне 
одного тому, що в цьому є 
якась підсвідома потреба...

Свого часу американські 
кіномитці змогли показати, 
в ім’я яких ідеалів воювали 
мільйони людей проти фа
шизму. Згадаймо хоча б ту 
сцену з чесного, прекрасно
го фільму У. Уайлера «Кра
щі роки нашого життя», ко
ли якийсь молодчик з аме-

С. Страсберг і Е. Ріва у фільмі «Капо».

риканського легіону каже 
морякові Хомеру, що під 
час війни американці, мов
ляв, воювали не з тими, з 
ким треба. «Якби були в ме
не руки,— відповідає скалі
чений Хомер, — я б тобі від
повів». «Є ще такі руки!»— 
вигукує Фред Деррі, Хоме- 
рів друг. Блискавичний
удар — і американський
прибічник фюрера лежить 
долі.

Та, на жаль, сьогодні в 
більшості західних стрічок 
про війну не знайдеш так 
ясно виявлених симпатій до 
тих, хто віддав кращі роки 
свого життя боротьбі проти 
фашизму.

Часто події війни стають 
просто тлом для розгортан
ня мелодраматичного сюже
ту, як це сталось у фільмі 
О. Премінджера «Перша 
перемога».

Трагедія Пірл-Харбора за
лишається на другому плані, 
а на першому — пристрасті, 
що вирують в офіцерському 
середовищі на одному вій
ськовому судні. Тут і фа
тальне кохання, і ревнощі, 
і самогубства. Один з персо
нажів, капітан Еддінгтон, 
проявляє в бою геройство 
лише тому, що дізнається 
про зраду дружини. Він шу
кає смерті під вогнем япон

ських літаків. Тільки цим 
пояснюють автори сміли
вість Еддінгтона.

Багато західних кінемато
графістів ставлять знак рів
ності між злочинцем і ге
роєм. У стрічці Олдріча 
«Брудна дюжина» на важ
ливу операцію під час дру
гої світової війни американ
ське командування посилає 
загін, який повністю скла
дається із карних злочинців. 
Тільки такі люди, на думку 
режисера, здатні добре вою
вати, бо війна — це, зреш
тою, вбивство. Знову ж таки 
ігнорується характер війни, 
її цілі. Тож не дивно, що 
місце героя в таких фільмах 
займає антигерой, людина, 
котра втратила зв’язки з су
спільством, будь-які ідеали 
й переконання. Нині, коли 
спостерігається явна деваль
вація ідеалів буржуазного 
суспільства, поява антиге- 
роя у творах митців, які, за
перечуючи, нічого не стверд
жують, цілком закономірна.

Одним з акторів, що вель
ми точно відтворює такий 
тип на екрані, є Жан-Поль 
Бельмондо. його персонажі 
це — здебільшого індивідуа
лісти, відірвані від суспіль
ства і ворожі йому. Саме та
кий характер створює Бель- 
мондо у стрічці А. Вернея 
«Відпочинок на південному 
березі». Фільм поставлений 
за романом Р. Мерля, що 
має пацифістське спряму
вання (див. «Всесвіт», № 4 
за 1966 р.). Один з основних 
персонажів, сержант Жюль- 
єн Майя, стає виразником 
авторських думок про анти- 
людяність, протиприродність 
війни. В романі це пояснює
ться неспроможністю героя 
зрозуміти сенс подій. Екран
ному Майя (Ж.-П. Бельмон
до) просто байдуже, що 
діється навкруги. Він почу
ває себе самотнім у цьому 
хаосі розбитих машин, тан
ків, неголених брудних сол
датів. Не існує нічого, що б 
могло стати для цієї людини 
духовною опорою Майя 
мріяв нікого не вбивати, «не 
забруднитись» на війні, але 
жорстока логіка подій ро
бить його вбивцею своїх же 
солдатів, що, втративши



людську подобу, стали ма
родерами.

Так, є, як зазначалося, се
ред західних кінематогра
фістів люди сміливі й чесні.

Багато вже писалося про 
фільм Д. Франкенгеймера 
«Поїзд». Критика справед
ливо відзначала його гума
ністичну спрямованість. 
Кульмінацією твору стало 
останнє зіткнення німецько
го полковника (Пол Ско- 
філд), який намагався вивез
ти до Німеччини картини 
великих французьких худож
ників, і французького заліз
ничника Лабіша, що разом з 
іншими патріотами рятує 
національний скарб Фран
ції. І ось, коли ціною неймо
вірних жертв і зусиль карти
ни у фашистів відбито, 
німець з іронією запитує 
Лабіша: чи варто було від
давати людські життя за ми
стецькі твори, можливо, на
віть невідомі багатьом його 
бійцям. Лабіш і сам не раз 
питав себе, чи має він право 
наражати людей на смер
тельну небезпеку заради 
картин. Та дивлячись на вби
тих французів-заручників, 
згадуючи загиблих друзів, 
він з повним правом відпові
дає: так, треба було бороти
ся до кінця, боротися за всі 
надбання народу, за всі тво
рені ним духовні й матері
альні цінності.

Німецький полковник ги
не не лише фізично, він пе
реможений і в плані мо
ральному. Нікчемними ви
являються всі його теорії 
про те, що духовні цінності

мають належати лише пред
ставникам «вищої раси».

Можна назвати ряд тво
рів сучасного американсько
го кіно, в яких митці, звер
таючись до теми війни та 
миру, з тривогою говорять 
про загрозу відродження 
фашизму. Це «На березі» 
та «Корабель дурнів» С. Кра- 
мера, «Доктор Стрейндж- 
лав» С. Кубріка і «Сім 
днів у травні» Д. Франкен
геймера. Режисер Норман 
Джюїсон надає гострого 
політичного звучання коме
дії «Росіяни йдуть». Сатира 
тут спрямована проти аме
риканських обивателів, за
паморочених воєнною про
пагандою. Радянських моря
ків, що зазнали аварії біля 
американського берега, во
ни вважають за військовий 
десант. Перелякані фермери 
під керівництвом відставно
го генерала озброюються 
хто чим може. На підмогу 
викликають військову авіа
цію... Як і годиться в коме
дії, все закінчується щасли
во. Жителі узбережжя 
врешті порозумілися з ра
дянськими моряками. Мар
но намагається відставний 
генерал переконати когось 
в «агресивності росіян». 
Місцева красуня навіть за
кохується в офіцера з під
водного човна.

В італійському кіно нині 
живуть ще традиції майст
рів неореалізму, що так 
правдиво відтворили трагіч
ні й героїчні події війни. 
Про це свідчать такі філь
ми, як «Чотири дні Неапо
ля» Н. Лойя, «Сім братів 
Черві» Д. Пуччіні, а також

талановита стрічка В. 
Дзурліні «Вони йшли за 
солдатами», що здобула на
городу на Московському 
фестивалі.

Злочини неоколонізаторів 
викриває В. Дзурліні у філь
мі «Той, що сидить право
руч».

Інший італійський режи
сер Д. Понтекорво, поста
новник пристрасної антифа
шистської стрічки «Капо», 
у фільмі «Битва за Алжір» 
відтворив сповнені героїки 
картини боротьби народу 
за своє визволення. Твор
чий метод митця формував
ся під впливом шедеврів 
радянського кіно «Панцер
ник «Потьомкін» та «Арсе
нал». Жан Мартен, відомий 
французький театральний 
актор, що створив у фільмі 
складний і яскравий образ 
полковника парашутистів 
Матьє, в одному інтерв’ю 
сказав: «Це картина про на
родження нації і про неми
нучість краху колоніалізму, 
і саме це спонукало мене 
знятися в ній». Фільм Пон
текорво — правдивий доку
мент епохи, в якому митець 
відбив закономірність нашо
го часу — неминучість пе
ремоги поневолених народів 
у боротьбі за свободу.

Образи минулої війни і 
тих воєн, які точаться на 
планеті, бентежать кіномит- 
ців, що прагнуть на повний 
голос сказати своє слово 
на захист миру. їхні голоси 
не потонуть у хорі тих, хто 
намагається реабілітувати 
воєнних злочинців, виправ
дати загарбників.

чО
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Антологія французької 
поезії в перекладах 
Миколи Терещенка

Французька поезія здавна 
привертає увагу любителів 
поетичного слова далеко від 
берегів Сени та Луари. Чис
ленні шедеври, справжні 
перлини поезії, створені та
лановитими і мудрими на
щадками галлів, посідають 
почесне місце у скарбниці 
загальнолюдської культури. 
Тож не дивно, що україн
ські поети й перекладачі, 
літературознавці й широкі 
читацькі кола виявляють ве
ликий інтерес до поетичних 
надбань Франції, як і вза
галі до її багатющої і само
бутньої культури.

Пригадаймо: адже фран
цузьку поезію не просто ша
нували, а й перекладали на 
українську мову (щоб зро
бити твори поетів Франції 
набутком земляків) ще Пав
ло Грабовський, Іван Фран- 
ко, Леся Українка, Микола 
Старицький, Борис Грінчен- 
ко. Минали роки, а інтерес 
цей не згасав, і на книжко
вих полицях з’являлися но
ві, часто досконалі перекла
ди В. Самійленка, X. Алчев- 
ської, П. Капельгородсько- 
го, П. Филиповича, С. Буди, 
М. Зерова, М. Вороного, 
В. Бобинського... Особливо 
великий внесок у справу пе
рекладу французької поезії 
зробили сучасні майстри. З 
них назвемо лише Максима 
Рильського, Миколу Бажа
на, Бориса Тена, Леоніда

Обкладинка антології.

Первомайського, Миколу 
Лукаша, Євгена Дроб’яз- 
ка... І тут, звичайно, згадує
мо добрим словом напрочуд 
продуктивного і невтомного, 
суворого до себе трударя 
нашої поетичної ниви Мико
лу Івановича Терещенка, 
котрий, здається, тільки вчо
ра був з нами.

Ще на шкільній лаві за
хопився вій французькою 
мовою, вбачаючи в ній засіб 
опанування скарбів галль
ського духу, один із шляхів 
до глибин світової культу
ри. Юнацьку пристрасть 
проніс він крізь завірюхи

Микола Терещенко 
(1903— 1965).

громадянської війни, крізь 
роки наполегливої літера
турної праці. Вже тяжко
хворий, він не випускав з 
рук пера, поспішаючи закін
чити переклад ранніх поезій 
Гі де Мопассана.

Перекладацьким дебютом 
Миколи Терещенка була 
збірка поезій Еміля Верхар- 
на, яка незабаром після ви
ходу — року 1922 — стала 
бібліографічною рідкістю. 
Микола Ушаков у книзі 
«Змагання в поезії» писав, 
що волів тоді знайомитися з 
бельгійським поетом не в 
російському перекладі, а в 
українському, бо саме Ми
кола Терещенко відкрив 
йому реальний світ Верхар- 
на. «І як читач я пізнав і по
любив, наприклад, Верхар- 
нових рибалок, що виїздять 
під час відпливу в море вер
хи на конях».

Бувши людиною багато
гранного таланту і широких 
мистецьких інтересів, Мико
ла Терещенко захоплювався 
не тільки французькою пое
зією, хоч яке важливе місце 
посідала вона в його творчо
му житті. Він знайомив ук
раїнського читача з творчіс
тю визначних поетів різних 
народів — Ломоносова, Ра- 
діщева, Пушкіна, Міцкевича, 
Лєрмонтова, Некрасова,



Маяковського, Сулеймана 
Стальського, Турсун-заде... 
Однак з властивою йому 
послідовністю, невтомно й 
наполегливо поет відтворю
вав рідною мовою поезію 
Франції, повертаючись до 
улюбленої справи при пер- 
шій-ліпшій нагоді.

Сьогодні ніхто не питати
ме, чи мав поет ще замоло
ду честолюбний намір ство
рити майже всеосяжну анто
логію французької поезії, чи 
це поклав собі вже в зріло
му віці; але, на щастя, ста
лося так, що цей, за висло
вом Максима Рильського, 
«гідний подиву і пошани 
труд» Микола Терещенко 
завершив.

І ось перед нами цей труд 
цілого життя — два томи 
«Сузір’я французької пое
зії» (вид. «Дніпро», 1971), 
антологія, що охоплює запа
морочливий період (900 ро
ків!) і містить силу-силенну 
поетичних творів, майстерно 
перекладених однією люди
ною. Чи треба нагадувати, 
що історія літератури не ду
же багата на такі прикла
ди? Але факт є фактом — 
це плід праці однієї руки, 
одного натхненного серця.

В передмові до антології 
творець її навів слова Івана 
Франка про те, що добрі 
переклади важних і впливо
вих творів чужих літератур 
у кожного культурного на
роду, починаючи від старо-

Ілюстрація до поезій Турольда 
(XI ст.),

давніх римлян, належали до 
підвалин власного письмен- 
ства. І сам Микола Тере
щенко щиро й безкорисливо 
віддав усі свої сили і запал, 
свої лінгвістичні знання й 
наукову ерудицію цій благо
родній справі. Він творив у 
сприятливий час, коли Ра
дянська влада розкрила пе
ред українським народом 
шлях до будівництва націо
нальної культури в умовах 
рівності та братерства з усі
ма народами країни, творив 
п л іч -о -п л іч  з Максимом 
Рильським —■ автором слав
нозвісних перекладів «Ор
леанської діви» Вольтера та

Середньовічна мініатюра до 
«Пісні про Роланда» (XII ст.).

Корнелевого «Сіда», разом 
з плеядою молодих пере
кладачів, покликаних до 
творчості революцією. Не 
перебільшуючи, можна ска
зати, що Микола Терещен
ко, котрий належав до цієї 
плеяди, як і Максим Риль
ський, не просто продовжу
вав традицію Івана Франка 
та Лесі Українки в засвоєн
ні французької літературної 
спадщини, а й став першим 
справді універсальним пере
кладачем, або, як він сам 
називав себе, «переспівува- 
чем» французьких поетів, 
хоч які були вони різні, а 
деколи навіть прямо проти
лежні за своєю творчою ма
нерою.

В антології знаходимо 
зразки поетичної творчос-

Конон де Бетюн (1150—1224).

ті — в тому числі чимало 
справжніх перлин — двох з 
половиною сотень францу
зьких поетів, починаючи від 
рицаря-трубадура Турольда 
з його «Піснею про Ролан
да» (XI ст.) аж до наших 
сучасників. До натхненної 
майстерності перекладача 
якнайкраще пасує афоризм 
провансальського трубадура 
XII ст. Бернара де Вента- 
дорна: «Пісні вражають
серце лиш тоді, як їх співа
ють в щирім почутті». І зо
всім не випадково в антоло
гії вирізняється низка пат
ріотичних творів, що диха
ють любов’ю до рідно
го краю, оспівують вірність 
і відданість батьківщині. А 
поряд з ними бачимо рицар
сько-куртуазні канцони, лі
ричні ле, любовні сонети, 
дидактичні байки та до
шкульні епіграми; тут і оди, 
й вірші для дітей, дотепно- 
похмурі епітафії, салонні 
дрібнички й мажорні гімни 
Французької революції, вір
ші романтиків і пісні Бе- 
ранже, поезії комунарів і 
твори, народжені в підпіллі 
Опору...

Перекладач мусить щора
зу перевтілюватися в того 
поета, чиї твори хоче відда
ти своєю мовою. Доскона
лим, а де в чому й непере- 
вершеним майстром худож
нього перевтілення був Ми
кола Терещенко. Пригаду
ються рядки з поезії Еку- 
шар-Лебрена «Про перек
лад у віршах»;



Маргарита Наваррська Луїза Ляббе (1524— 1566). 
(1492— 1549).

Жан Фруассар (1333 або 
1337— 1400).

Той перекладач має дар,
У кого серце теж велике.
Хто йде за словом, — не владар, 
А лиш слуга свого владики.

Не можна не погодитися 
з поетом, що перекладачеві 
«не слово — треба почуття 
відбити генія палкого!»

Свідомий перекладацько
го обов’язку, Микола Тере- 
щенко прагнув у своїх пра
цях до граничної адекват
ності, що не має нічого спіль
ного з примітивним буква
лізмом, бездумним насліду
ванням оригіналу. Не мож
на не бачити, якого висо
кого ступеня точності дося
гає майстер у відтворенні 
змісту й форми оригіналу.

Особливо наочно виступає 
майстерність і бездоганність 
творчого методу переклада
ча, що знає ціну і чужої дум
ки, і рідного слова в пере
кладах творів Франсуа 
Війона.

Порівняймо хоча б елемен
тарний підрядник першої 
строфи написаної Війоном 
«Балади проти ворогів 
Франції» з перекладом Ми
коли Терещеика:
Хай буде зустрінутий звіром, що 

випльовує вогонь, 
Якого бачив Язон. шукаючи золоте

руно,
(Сім років тому людину

перетворили в звіра. 
Як ие сталося

з Навуходоіюсором); 
Або ж хай буде йому тяжке

й ганебне лихо. 
Як троянцям за те, що вони

полонили Єлеиу... і т. д.

Впадає в око те, що ця 
балада, як слушно зазначає 
Альфонс Пажес, упорядник 
старої французької антоло-
9. Всесвіт № 8.

гії, «повна натяків, здебіль
шого незрозумілих, на того
часні легенди та романи», і 
тому її слід читати, «не на- 
магаючися зрозуміти все від 
початку до кінця». І справ
ді, балада Війона рясніє ан
тичними іменами, посилан
нями на вчинки давніх ко
ролів та поганських богів, 
на якісь давно забуті події. 
Мимоволі думаєш, чому ж 
із великої поетичної спад
щини Війона, поряд з кіль
кома іншими творами, зде
більшого гостро-полемічни
ми, Терещенко обрав і цю 
баладу—надзвичайно склад
ну для перекладу?

Та коли прочитаєш її до 
кінця, стає зрозуміло: поет 
не випадково взяв на себе 
цей тяжкий труд. У його 
перекладі (чи, певніше, пе
респіві) зникли поодинокі 
туманні, а то й зовсім незро
зумілі сучасному читачеві 
алегорії та посилання, зате 
на повну силу зазвучав пат
ріотичний, громадянський 
пафос Війона. Саме патріо
тизм твору, безперечно, при
вернув до нього увагу Мико
ли Терещенка. Балада набу
ла в переспіві несподіваної 
чіткості думки й мови:

Хай стріне гадів, що пашать огнем. 
Як той Язон в дорозі за руном; 
Хай стане звіром з мавпячим

лицем,
В ослячій шкурі, з лисовим

хвостом;
Нехай спіткає лихо цю личину, 
Немов троянців тих у злу годину; 
Хай з голоду конає, мов Тантал; 
Хай спопелить його пекельний шал; 
Хай, наче Іов, спокою не має 
Чи хай скує того старий Дедал, 
Хто Франції нещастя побажає!

Савіньєн Сі рано де Бер- 
жерак (1619 — 1655).

Так переспівувач, свідомо 
жертвуючи окремими друго
рядними деталями й темни
ми місцями, підкреслює го
ловне, найістотніше в тво
рі — любов до батьківщини.

Або візьмімо ще один 
приклад, цього разу з Рон- 
сара.

Підрядник:
Годі тобі плакати, книго моя:

адже не хотіла 
Доля, щоб, поки я живу, ти була 

багата на славу: 
Поки чоловік не перейде на той 

бік чорної ріки, 
Шану за свій труд йому не дано

мати.

Переклад:
О книго, не ридай! Судилось,

певне, так, 
Щоб у житті зазнав я від богів 

лиш кари.
Та тільки я помру — і зникнуть 

злі примари,
Дістанеш ти вінок, хвали почесний

знак.

Тут вражає і дещо інше: 
тонке, артистичне чуття сло
ва, вміння не тільки віддати 
основний зміст старовинного 
твору сучасною мовою, а 
водночас і зберегти все сут
тєве для манери й стилю 
старовинної поезії.

Глибоке враження справ
ляє тактовне ставлення пе
рекладача до відтворення 
всієї гами авторових почут
тів у ліричній поезії. Наведе
мо лише одну строфу з хрес
томатійної, включеної чи не 
до всіх підручників францу
зької мови та літератури, 
поезії Альфонса Ламартіна 
«Озеро».



Карон де Бомарше (1732— Альфонс Ламартін (1790— 
1799). 1869).

Дельфіна Гай де Жірар- 
ден (1804—1855).

Матюрен Реньє (1573 —
1613).

Підрядник:
0  озеро! Рік ледве закінчив свій

біг,
А біля дорогих хвиль, які вона 

споглядала,
Дивись: я прийшов сам один

посидіти на цьому камені, 
Де ти бачило колись її!

Переклад
Миколи Терещенка:

Глянь, озеро! Лиш рік минув
у злій розлуці,

1 біля хвиль дзвінких, де йде
кругом луна,

Сиджу в журбі один, на сивій 
камінюці,

Де мріяла й вона.

Досконала художньою 
формою, ця поезія Ламарті- 
на звучить в оригіналі, як 
музика. Вона спокійна й 
трохи журлива, рими й на
голоси чергуються розміре
но, нагадуючи плескіт хвиль. 
Переклад дає точне уявлен
ня про музичність Ламарті- 
нового вірша, про його суво
ру ритміку.

Перекладача не зраджує 
почуття міри, зокрема, коли 
йдеться про старовинну пое
зію, мабуть, найважчу для 
передачі сучасною лексикою. 
Поет дуже обачно ставився 
до архаїзмів, таких спокус
ливих у перекладі старовин
них текстів, і натомість смі
ливо вводив у поетичний 
текст «нові, невживані» сло
ва; до самого Миколи Тере
щенка можна прикласти 
рядки з вірша Жана Вокле- 
на де Лафрене «Нові слова»:
Так споконвік було, одвіку так 

бува,—
З ’являються нові, невживані слова, 
Які вбирають все, що виникло 

значного,
Де незітертий знак відбивсь часу 

нового.

Як свіжий лист росте щороку в 
тьмі дібров 

Чи гинуть дерева і проростають 
знов, —

Так мова мре стара й її слова 
віджилі.

І, наче молодь та, нові слова
у силі.

Микола Терещенко сміли 
во шукав якнайвиразніших 
слів-еквівалентів, щоб від 
дати, зокрема, таку близьку 
йому за духом та громадян
ським пафосом революцій
ну поезію Франції, особли
во цінну своїм соціальним 
спрямуванням. Зовсім неви
падково він почав свій пере
кладацький шлях із згадува
них уже поезій Верхарна, 
що був тоді, в двадцятих ро
ках, такий близький молодій 
революційній українській лі
тературі. В його доробку — 
переклади поетів Паризь
кої та Марсельської комун, 
Ежена Потьє (в тому чис
лі повний текст «Інтерна
ціоналу»), Клемана, Шатле- 
на, Жюля Валлеса, «черво
ної діви» Луїзи Мішель, 
Гастона Крем’є, Андре Жіл- 
ля, Анрі Бріссака, Ежена 
Вермерша, Шарля Келлера, 
Леона Кладеля, Кловіса 
Гюга, Ашіля Ле Руа, Поля 
Верлена — аж до Гюстава 
Інара, що прожив останні 
роки свого життя в Радян
ському Союзі й виступив на 
Першому Всесоюзному з’їз 
ді радянських письменників 
з привітанням від ветеранів 
Комуни.

І сьогодні, перечитуючи 
вміщені в другому томі пое
зії комунарів, ми подумки 
повертаємося до драматич
них подій столітньої давнос

ті, стаємо на мить їх учас
никами, переконуємось, як 
злободенно звучить і в наш 
час пристрасне слово спів
ців Комуни.

Адже їхню творчість, як 
взагалі спадщину більшості 
революційно настроєних 
поетів, свідомо й уперто за
мовчувало буржуазне літе
ратурознавство, і тому вона 
мало відома, а то й зовсім 
невідома не лише поза ме
жами Франції, а й у самій 
країні. Цього року, коли 
французькі трудящі разом з 
усіма передовими людьми 
планети складали шану ге
роям Паризької комуни, 
буржуазна пропаганда на
магалася очорнити ту слав
ну добу та її людей. Зооло
гічна класова ненависть, 
сліпа лють реакції, як бачи
мо, не прохололи й за сто
річчя. Але й пролетаріат не 
забуває уроків історії, прав
дивими поетичними доку
ментами якої лишаються 
пісні та поезії комунарів. 
Ось чому ми високо цінуємо 
працю Миколи Терещенка, 
що ознайомив з творами 
комунарів українських чита
чів.

Впевнена рука відчуває
ться в усій антології. Кожен 
поет зберігає у ній свою ін
дивідуальність. Новим жит
тям живуть дотепник Фран- 
суа Війон, що навіть на по
розі смерті творив свою 
славнозвісну «Баладу пові
шених», і салонна поетеса 
Маргарита, королева На
варри, і лукаво-розважли
вий мораліст Лафонтен, і 
мужній пісняр ГТєр-Жан



А л ь ф р е д  д е  Мюссе Жюль
(1810— 1857).

Беранже, і розчаровані сі
рою буденністю попередни
ки символістів, і, нарешті, 
патетично-піднесені сучасні 
нам поети-комуністи.

Цінність упорядкованої і 
перекладеної Миколою Те- 
рещенком монументальної 
антології цим не вичер
пується. У цьому виданні 
поет виступає не тільки як 
перекладач, а й як запопад
ливий дослідник. Про кож
ного з поетів, чиї твори чи 
бодай один вірш увійшли 
до антології, Микола Тере- 
щенко дає стислу, але ви
черпну біографічну довідку. 
Якщо зібрати всі ці довідки, 
вийде чималий посібник з 
історії французької поезії. 
Переглядаючи довідку за 
довідкою, читач дізнається 
про основні напрями і течії 
у французькій літературі 
будь-якого періоду, про ан
тагоністичні школи і навіть 
окремі салони поезії, про 
невпинну ідейно-естетичну 
боротьбу, тобто про розви
ток французької поезії в 
ретроспективі століть.

Багато сил віддав Микола 
Терещенко літературознав
ству. його перу належить 
чимало розвідок, передмов 
і статей про окремих пи-

Валлес (1832— Поль Верлен (1844 
1885).

сьменників, про певні явища 
в літературі; він є автором 
численних розділів у бага
тотомних енциклопедичних 
виданнях. Може, саме тому 
так добре написав він біо
графічні мініатюри.

Варто згадати, що в таких 
коротких життєписах автор 
не забув навести дані про 
твори, присвячені Україні, 
або навіть про побіжну 
згадку за Україну в творах 
поетів, починаючи відд’Обі- 
ньє й кінчаючи нашими 
сучасниками, наприклад 
Гільвіком, перекладачем 
Шевченка.

Шкода тільки, що видав
ництво не знайшло місця 
для ілюстрацій, зібраних не
вгамовним колекціонером, 
інколи, напевно, з джерел, 
які здатен розшукати не 
кожен літературознавець. 
Звичайно, неважко знайти 

г портрет Віктора Гюго чи 
Еміля Верхарна. Але зобра
ження мало кому відомого 
Маркабрюна (XII ст.) чи, 
скажімо, Жана дю Понта- 
ле (XVI ст.) становлять не
заперечний історичний інте
рес. Правда, декому з мало
відомих у нас поетів «по
щастило» — кілька років 
тому журнал «Всесвіт», зна-
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1896). Еманюель Сіньйоре
(1872— 1900).

йомлячи з окремими зраз
ками перекладів Миколи Те- 
рещенка, відтворив і портре
ти авторів, які зберігав пе
рекладач. На цю публікацію 
захоплено відгукнувся тоді 
в «Літературній газеті» (ни
ні «Літературна Україна») 
Максим Рильський; його 
статтю з деякими скорочен
нями подано в антології ра
зом з передмовою перекла
дача. Але, повертаючись до 
ілюстрацій, зазначимо лише, 
що вони збільшили б пізна
вальну й мистецьку цінність 
усього видання.

За словами Анатоля 
Франса, література повинна 
помічати те, що створене 
для світла.

Мабуть, не випадково зга
дував ці слова Микола Те
рещенко, адже його антоло
гія є плодом вдумливого й 
вимогливого добору творів, 
гідних репрезентувати бага
ту на традиції та імена 
французьку поезію. Вихід 
цього монументального ви
дання є помітним явищем у 
нашому літературному жит
ті. Антології чекали й наші 
французькі друзі. Разом з 
ними привітаймо цей дво
томник, що прикрасить будь- 
яку бібліотеку.

Анатолій КИСІЛЬ
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ФРОНТИ
АНТИІМПЕРІАЛІСТИЧНОЇ
БОРОТЬБИ

У Звітній доповіді Центрального 
Комітету КПРС XXIV з ’їздові Ко
муністичної партії Радянського Со
юзу Л. І. Брежнєв говорив про 
великі зміни, що відбуваються в 
житті ряду країн Латинської Аме
рики. Великою подією назвав він 
перемогу сил Народної єдності в 
Чілі. «Трудящі інших країн Ла
тинської Америки, т— сказав 
Л. І. Брежнєв, — виступають на 
підтримку прогресивного курсу 
Чілі. Проти кабали американських 
монополій борються уряди Перу 
і Болівії».

Перу і, особливо, Болівія — 
країна, народ якої протягом дов
гого часу був позбавлений еле
ментарних прав і жорстоко тер
пів від своїх та іноземних визи
скувачів, нині рішуче виходить на 
шлях прогресивного розвитку, смі
ливо наслідує те, що в Латин
ській Америці називають «чілій- 
ським прикладом» й початком чо
го була перемога кубинської ре
волюції.

«Злидар
на срібному троні»

Така назва здавна цупко закрі
пилася за Болівією. Можливо, 
ніде більше надра землі не на
повнені так щедро цінними копа
линами — золотом і сріблом, оло
вом і вольфрамом, залізом і наф
тою —  як у Болівії. Понад 400 ро
ків тому іспанці, що ринули тоді 
в Болівію, знайшли тут справжню 
срібну гору. Вони назвали її 
«Сьєрро-Ріко», тобто «Гора ба
гатств».

Фахівці підрахували, що вар
тості срібла, яке видобули тут, 
вистачило б, щоб забезпечити 
нормальні людські умови життя 
для всього населення Болівії. Та 
коли б усе це справді належало 
йому!

«Срібло — наше найбільше ли
хо» — так співається в одній ду
же популярній в Болівії старовин
ній пісні, складеній народом. Іс
панські завойовники, знайшовши 
срібло, запровадили для корінно
го населення країни — індіан
ців — систему примусової праці 
«міта». Згодом вони поширили 
цю систему й на жителів сусід
нього Перу, яких гнали на срібні 
рудники до «Сьєрро-Ріко». Вважа
ють, що за чотири століття від 
нелюдської праці, голоду і хво
роб тут загинуло більше індіанців, 
ніж зараз налічується населення 
в Болівії і Перу разом узятих.

Про срібло, як найбільше своє 
лихо, болівійські трудящі співа
ють і досі. Але не меншим лихом 
для них стало і олово. За його 
запасами Болівія посідає друге 
місце в капіталістичному світі. Від 
болівійського олова залежать різ
ні галузі промисловості багатьох 
країн на американському конти
ненті та за його межами. Протя
гом довгих років звідси вивозили 
олово, золото, срібло, вольфрам.

1 от така країна залишалася чи 
не найбіднішою на всьому конти
ненті! Життєвий рівень її населен
ня донедавна був найнижчим у 
Латинській Америці. «Змагалися» 
з нею тільки Парагвай і Гаїті.

Болівія — індіанська держава. 
З чотирьох мільйонів її мешкан
ців понад три мільйони — це ін
діанці, що говорять мовами кечуа 
і аймара. Середня тривалість жит
тя у чоловіків — 32, у жінок —  
25 років. Із ста дітей віком до 
одного року тут вмирає шістдесят 
сім. Сумний «світовий рекорд»...

Близько 75 процентів населення 
країни — неписьменні, а за чис
лом шкіл вона також посідає од
не з останніх місць в Латинській 
Америці. Десь в середині 50-х 
років один американський журна
ліст написав про найбільший в Бо
лівії олов’яний рудник «Сігло XX»,

що на шість тисяч робітників-ін- 
діанців тут немає жодного, кот
рий вмів би читати й писати.

У Болівії популярний вислів —  
«олов’яний барон». Так іменують 
власників рудників, заводів, усьо
го, що пов’язане з видобутком 
і експортом олова. Останнім ча
сом таких найбільших «баронів» 
тут було троє — Патіно, Арамайо 
і Гохшілд. Навіть американський 
дослідник болівійських відносин 
Джон Гантер називав цю трійку 
сучасними рабовласниками. І в 
цьому не було перебільшення, ад
же тут не існувало жодного зако
ну, який би охороняв гірників від 
нещадного визиску, від нелюд
ського поводження з ними з боку 
спеціальної поліції, створеної 
«олов’яними баронами».

Згаданий вище Джон Гантер пи
сав, що на обличчях корінних жи
телів Болівії ніколи не побачиш 
посмішки. Пояснюється це не по
хмурою вдачею болівійських ін
діанців —  просто такими їх зро
било життя.

«Олов’яні барони» ділили владу 
над життям чотирьох мільйонів 
населення з власниками великих 
американських монополій —  
«Стандарт ойл», «Галф ойл», 
«Шелл», «Анаконда». І ті, й ті 
однаково ставилися до гірників, 
розглядаючи їх як об’єкт визи
ску. Підраховано, що в двох міс
цях на земній кулі американський 
капітал мав найвищий прибуток на 
кожний вкладений долар — на 
нафторозробках Арабського Схо
ду і в гірничій промисловості 
Латинської Америки.

В 1943 році під тиском Спо
лучених Штатів уряд Болівії під
писав угоду про створення так 
званої «Корпорації розвитку Бо
лівії», і цим фактично передав 
економіку країни в руки амери
канських монополій.

В гонитві за прибутками амери
канські монополії в Болівії нехту-



Індіанці становлять переваж
ну більшість населення Бо
лівії. але й найбезправнішу.

вали найелементарніші правила 
безпеки праці. На олов’яних руд
никах часто траплялися катастро
фи, гинули сотні й тисячі болівій
ців. На руднику в Уануні, що на
лежав американській компанії 
«Анаконда», загинуло 425 гірни
ків.

У 50-х роках в районі міста 
Санта-Крус було відкрито великі 
джерела нафти. Але це ажніяк 
не позначилося на становищі на
селення країни, бо нафта відра
зу ж потрапила до рук амери
канських компаній, зокрема 
«Галф ойл». 1965 року ця ком
панія збудувала високогірний наф
топровід від Санта-Круса до пор
ту Аріка на Тихоокеанському уз
бережжі. Болівійська нафта ви
йшла на світовий ринок, але при
бутки від неї текли в сейфи мо
нополій США. Економіст, профе
сор університету в Кочабамбі 
Рене Рокабадо Алькосер писав: 
«З відкриттям нафтових джерел 
у Болівії американські монополії 
дістали ще одну можливість не
щадно визискувати місцеве насе
лення й отримувати величезні 
прибутки».

Отже, болівійський «срібний 
трон» перетворювався то на оло
в’яний, то на нафтовий, а ста
новище населення країни залиша
лося нужденним і безправним.

Драма
болівійської

революції
Такий вислів часто вживають 

історики, які вивчають шлях Болі
вії. Цей драматизм полягає в то
му, що надто вже заялозили са
ме слово «революція» ті, хто ні

про яку справжню революцію й 
не думав, переслідуючи свої ко
рисливі цілі, керуючись жадобою 
влади. Змовники, організатори ре
акційних путчів і урядових пере
воротів, спільники американських 
та інших імперіалістів — всі во
ни свої антинародні дії облудно 
іменували «революціями».

Дослідники нараховують в істо
рії Болівії 186 державних пере
воротів. У ході цих заколотів бу
ло вбито одинадцять різних пра
вителів країни. І кожний новий 
правитель проголошував себе 
«рятівником батьківщини», «дру
гом народу».

А між тим минуле Болівії ба
гате й славними сторінками, яки
ми може пишатися вся Латинська 
Америка. Згадаємо часи Сімона 
Болівара, борця проти іспансько
го панування, першого президен
та Болівії, від імені якого похо
дить назва цієї стародавньої краї
ни інків.

Болівія була на континенті пер
шою країною, яка ще в 1809 році 
проголосила свою незалежність, 
її корінне індіанське населення 
вписало чимало сторінок у літо
пис визвольної боротьби народів 
Латинської Америки проти іспан
ських колонізаторів.

У XX столітті похмуру роль у 
Болівії відіграв німецький jMne.
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ріалізм. Численні німецькі так 
звані «колоністи», що селилися в 
Болівії та в інших латиноамери
канських країнах, вступали в змо
ву з реакційними болівійськими 
правителями, ставали агентами ні
мецької експансії на південноаме
риканському континенті.

Після розгрому гітлерівського 
«пивного путчу» 1923 року в Ні
меччині до Болівії ринуло чима
ло спільників майбутнього фюре- 
ра. Опинився тут і горезвісний 
Ернст Рем, який був потім «пра
вою рукою» Гітлера, організато
ром штурмових загонів у Німеч
чині. Рем працював у Болівії го
ловним радником з військових 
питань і в 1929— 1930 роках ін
структував болівійську армію.

Тісні зв'язки з фашистською 
Німеччиною підтримував прези
дент Буш (до речі, німець за по
ходженням), який правив у Болі
вії в 1937— 1939 роках. І навіть 
після його смерті профашистські 
групи продовжували свої підступ
ні дії. Навесні 1941 року вони го
тували змову, маючи на меті при
єднати Болівію до гітлерівського 
блоку. В країні були сильні тоді 
і антифашистські настрої, внаслі
док чого змова зазнала поразки і 
в січні 1942 року Болівія розірва
ла дипломатичні стосунки з Німеч
чиною, Італією і Японією, а бага-



Президент Торрес виступає на мі
тингу після розгрому реакційної 
змови.

тьох гітлерівців було вислано з 
країни. Через рік Болівія фор
мально приєдналася до антигітле
рівської коаліції й оголосила вій
ну країнам фашистської «осі».

Наступник Буша президент 
Пеньяранда теж називав все це 
«революцією». Але він виявився 
слухняною маріонеткою Сполуче
них Штатів, діяв на користь аме
риканських монополій. Інтереси 
самого болівійського народу його 
ажніяк не обходили. Коли болі
війські трудящі зажадали рішучих 
соціальних змін, а гірники оголо
сили загальний страйк, Пеньяран
да наказав військам стріляти в 
страйкарів, і понад двісті робітни
ків стали жертвами жорстокої 
розправи.

Пеньяранду змінив Вільяроель, 
також представник військових кіл. 
Новий президент теж наполегли
во підкреслював, що прийшов до 
влади внаслідок «революції». 
А насправді він був ставлеником 
профашистських елементів і ско
ристався невдоволенням, яке ви
кликав Пеньяранда, щоб замінити 
один реакційний режим іншим, 
ще реакційнішим.

Однак досить було цьому 
Вільяроелю викликати невдово
лення Сполучених Штатів, як йо
го спіткала доля багатьох по
передників: в липні 1946 року він 
був убитий. Новим президентом 
став Ерсог, який вже не наважу
вався заперечувати американ
ським монополістам.

На цей час припадає приїзд до 
Болівії Аллена Даллеса, майбут
нього шефа ЦРУ — розвідки Спо
лучених Штатів. Метою його ді
яльності в цій країні було, зви
чайно, зміцнення позицій США, 
організація мережі американської 
агентури.

Коли ж говорити про справжню 
болівійську революцію, то слід 
починати з подій 1952 року. їм 
передувало швидке зростання і 
посилення страйкової боротьби 
трудящих, особливо гірників. Уряд 
кинув проти страйкарів війська, 
літаки скидали бомби й обстрілю
вали з повітря робітничі селища...

9 квітня 1952 року в Ла-Пасі, 
Санта-Крусі, Потосі та інших мі
стах спалахнуло народне повстан
ня. Озброєні загони робітників 
розгромили сили армії й поліції, 
кинуті проти повсталих. Ці заго
ни перетворилися на робітничу і 
селянську міліцію — явище зов
сім нове для Латинської Америки.

Новим було тут також створен
ня революційних органів влади. їх 
найбільшим здобутком стала на
ціоналізація оловодобувних руд
ників, проголошена 31 жовтня 
1952 року в місті Катаві на мі
тингу, в якому взяли участь ти
сяч* гірників. Ці події сколихну
ли трудящих всієї Латинської Аме
рики. І через два тижні в чілій- 
ській столиці Сантьяго представ
ники профспілок Болівії/ Ч̂ілі та 
Аргентіни підписали заяву про 
спільність дій трудящих трьох 
країн у боротьбі за підтримку

націоналізації рудників, здійснену 
в Болівії.

1 все-таки, говорячи про події 
1952 року, знову доводиться звер
татися до вислову «драма болівій
ської революції».

Як відомо, Комуністична партія 
Болівії була створена лише в 1950 
році, значно пізніше, ніж в інших 
країнах Латинської Америки. Бо
лівійський робітничий клас не 
мав достатнього політичного до
свіду. І хоча болівійські робітни
ки відіграли вирішальну роль і 
в самій революції, і в здійснених 
нею реформах, до влади в краї
ні прийшла дрібна буржуазія і 
буржуазія, зв’язана з американ
ськими монополіями. А в 1964 
році стався державний переворот, 
і владу захопили реакційні еле
менти. Отже, революційний про
цес, який почався так успішно, був 
тимчасово перерваний. 
г Робітничий клас Болівії знову 
опинився перед тяжкими випро
буваннями. Та багато чого тут різ
ко змінилося: на чолі робітничо
го класу стала Комуністична пар
тія.

Народ
об'єднується

В Латинській Америці нині ча
сто посилаються на чілійський 
приклад, навіть коли ідеться про 
події, що відбувалися ще до пе
ремоги сил Народної єдності в 
Чілі. «Чілійський приклад» — та
кими словами визначають праг
нення всіх демократичних і пат
ріотичних сил у латиноамерикан
ських країнах до єдності дій, до 
створення єдиного народного ан
тиімперіалістичного і антиолігар- 
.хічного фронту. «Чілійський при
клад» —  ще також провідна роль

робітничого класу і його Комуні
стичної партії у такому фронті.

«Орієнтація на широку народну 
єдність при гегемонії робітничого 
класу і революційних політичних 
сил — ось що визначає політику 
Комуністичної партії Болівії», — 
говорив на XXIV з ’їзді КПРС ке
рівник болівійських комуністів 
Хорхе Колле.

Нова болівійська дійсність дає 
численні приклади цієї вірної по
літики й тактики бойового аван
гарду робітничого класу.

...1969 рік. Під тиском народ
них мас розвалився реакційний 
режим генерала Баррьєнтоса і 
його наступника Салінаса. До 
влади прийшов новий цивільно- 
військовий уряд на чолі з Овандо 
Кандіа. Його першими кроками 
були націоналізація американ
ської нафтової компанії «Болівієн 
галф ойл», встановлення диплома
тичних відносин з СРСР та де
якими іншими соціалістичними 
країнами, рішучі заходи по зміц
ненню національної економіки. 
Новий президент не міг вже не 
рахуватися з вимогами робітничо
го класу та інших демократичних 
сил країни.

Проте Овандо Кандіа спробу
вав маневрувати між цими сила
ми й силами реакції, які, звичай
но, не склали зброї в Болівії. 
І під тиском реакції, а також пев
них кіл США, він влітку 1970 року 
вивів з урядового кабінету кіль
кох найпрогресивніших міністрів, 
звільнив у відставку відомого 
своїми прогресивними поглядами 
головнокомандуючого збройними 
силами генерала Хуана Хосе Тор- 
реса. І досить було цього згуб
ного кроку президента, щоб ре
акція сприйняла його як сигнал 
до активних дій, до наступу на 
демократичні завоювання народу. 
На авансцені з’явилася чергова



«сильна особа», генерал Рохеліо 
Міранда, він став готувати новий 
путч.

Але саме тут і вступив у дію 
такий могутній фактор, як «чілій- 
ський приклад», тобто єдність всіх 
демократичних сил. Генерал Тор- 
рес зібрав навколо себе прогре
сивно настроєний офіцерів, і ар
мія виступила разом із озброєни
ми загонами робітників і селян, 
із загонами студентів. Керівництво 
профспілок —  Болівійський ро
бітничий центр закликав трудя
щих об’єднати всі сили народу 
для рішучої відсічі реакції. В Бо
лівії було створено новий уряд 
на чолі з президентом Хуаном 
Хосе Торресом. Це сталося 
7 жовтня 1970 року.

Через три місяці, 11 січня 1971 
року єдність дій демократичних 
сил зірвала ще одну змову реак
ції, підтриману імперіалістичними 
колами Сполучених Штатів. Коли |
змовники спробували скинути 
Торреса з поста президента, в 
справу втрутилися озброєні заго- '
ни робітників, селян і студентів. !
І знову народна єдність вияви
лася сильнішою за підступи реак
ції. |

Життєвий шлях нового прези- ,
дента Болівії дуже цікавий. На 
відміну від переважної більшості 
болівійського генералітету Хуан |
Хосе Торрес походить не з бур- ,
жуазно-поміщицької верхівки, а з 
бідарів. З труднощами пробивав (
він собі шлях у військове учили
ще, в середовище офіцерської ,
касти. Торреса вважали тут «не- |
благонадійним», і лише революція |
1952 року допомогла нині 50-літ- 
ньому президенту стати генера
лом, піднятися на вищий щабель і
болівійської армійської ієрархії.

Ставши президентом, Торрес в і

Загони озброєних гірників були ви
рішальною силою в боротьбі проти 
реакційних змовників.

інтерв’ю мексіканському тижне
вику «Сьємпра» виклав свою уря
дову програму. Він заявив, що 
спиратиметься на широкий народ
ний фронт усіх демократичних 
сил й прямо послався на при
клад Чілі. «Ідеться, — сказав 
він, — про те, щоб визволити на
шу країну від панування імперіа
лістів, від обмежень, нав’язаних 
нам чужими економічними й по
літичними інтересами, звільнишся 
від чужого ідеологічного впливу 
закордону...»

Серед перших декретів нового 
президента є й такий, як повна 
амністія і звільнення з тюрем усіх 
тих, хто був учасником партизан
ських загонів Че Гевари. Одним із 
своїх декретів Торрес проголосив 
1971 рік «Роком освіти» і повідо
мив про намір ліквідувати непись
менність в країні.

В економічній галузі уряд Тор
реса планує проведення повної 
націоналізації іноземних компаній, 
а як перший і невідкладний крок 
до цього —  обмеження прав цих 
компаній, збільшення податків на 
їхні прибутки в Болівії. Цікава де
таль: Торрес відрядив до Чілі
групу фахівців-економістів, які 
мають вивчити перший досвід в 
цьому напрямку, для застосуван
ня його згодом у Болівії.

Для політики уряду Торреса ха
рактерне прагнення тісних зв’яз
ків з Чілі та іншими країнами Ла
тинської Америки, де відбувають
ся важливі соціально-економічні 
зміни. Щоб звільнитися від залеж
ності од монополій Сполучених 
Штатів, Болівія спільно з Чілі роз
робляє зараз проект виробництва 
машин для гірничорудної промис
ловості. Спільні дії Чілі, Болівії і 
Перу виявляються також у полі
тиці так званої Андської групи — 
економічної організації ряду кра

їн Латинської Америки. Головне 
в ній — антиімперіалістична орі
єнтація, прагнення позбутися дик
тату США.

Становище в Болівії позначене 
гострою політичною боротьбою 
між демократичними силами й си
лами реакції, які, зазнавши по
разки, не залишають, однак, своїх 
сподівань на реванш. В Болівії 
ще діють понад 40 американських 
компаній, які мають підтримку з 
боку реакційної частини офіцер
ства, представників правих партій 
і організацій, промисловців, кот
рі не примиряться із соціально- 
політичними змінами в країні.

Те, що реакції не вдалося 
здійснити в січні цього року, во
на спробувала повторити через 
кілька місяців, у травні, і знову 
змовники з правих реакційних 
партій «Націоналістичний револю
ційний рух» і «Болівійська соціа
лістична фаланга» діяли спільно з 
військовими місіями Сполучених 
Штатів, які ще перебувають у Бо
лівії. Були також викриті зв’язки 
змовників з лиховісним амери
канським «Корпусом миру». Уря
дові Торреса довелося запропо
нувати представникам цього 
«Корпусу» негайно покинути Бо
лівію.

Болівійська реакція та її спіль
ник —  імперіалістичні кола США 
лютують і поспішають. Останнім 
часом уряд Торреса здійснив ряд 
нових рішучих кроків, які спрямо
вані на обмеження влади моно
полій, на дальшу демократиза
цію в економічній та інших галу
зях. Оголошено про націоналіза
цію одного з найбільших цинко
вих рудників «Матільде», що на
лежав американській компанії 
«Юнайтед Стейтс стіл». Декретом 
уряду до складу керівництва дер
жавної нафтової компанії увійшли 
представники профспілки — на
ціональної конфедерації нафтови
ків.

Як зазначив недавній пленум 
Центрального Комітету Компар
тії Болівії, неодноразові поразки 
реакції, провали її змов проти 
уряду Торреса ще не означають, 
що реакція відмовляється від 
своїх намірів. Пленум закликав 
робітничий клас і всі демократич
ні сили Болівії виявляти високу 
пильність, об’єднати зусилля для 
відсічі ворогові.

Найвиразніше зформулював 
програму дій демократичних сил 
у цій політичній ситуації перший 
секретар Центрального Комітету 
Компартії Болівії Хорхе Колле: 
чМаси —  це та головна дійова 
особа, яка своєю присутністю і 
своїми активними діями визнача
тиме прогресивний курс подій».

Участь народних мас, вихід на 
авансцену політичної боротьби 
робітничого класу на чолі з Ко
муністичною партією — ось що 
визначає тепер дальший хід на
родної революції в Болівії. «Чі- 
лійський приклад» виявився дійо
вим.

В. МИХАИЛЕНКО
•о
со
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з  ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

КАРЛА ЛІБКНЕХТА

ПОЛУМ’ЯНЕ СЕРЦЕ
Ніхто не може сказати на

певне, чи дожила б Німеч
чина до чорних днів фашиз
му, якби живі були вожді 
німецького робітничого кла
су Карл Лібкнехт і Роза 
Люксембург. Ніхто не міг 
би скласти безпомилкового 
прогнозу про розвиток Ні
меччини. Але одне безпереч
но: те, що зробили Лібкнехт 
і Люксембург для оновлен
ня світу, — величезне. В. І. 
Ленін вважав їх «кращими 
вождями робітників». Він 
говорив про них як про кра
щих людей і вождів справді 
пролетарського, Комуністич
ного Інтернаціоналу, а заги
бель їхню розглядав як «по
дію найбільш драматичну і 
трагічну в німецькій револю
ції, що починається...» У 
травні 1917 року В. І. Ленін 
писав:

«Нам говорять: «Все наче 
спить в ряді країн. В Німеч
чині всі соціалісти поголов
но за війну, один Лібкнехт 
проти». Я відповідаю на це: 
цей один Лібкнехт представ
ляє робітничий клас...»

Яка висока похвала полу
м’яному революціонерові!

У пролетарський рух Карл 
Лібкнехт прийшов як спад
коємець великих революцій
них традицій. Він був од
ним з організаторів Комуні
ст и ч ної п арт і ї Н і м е ч ч и и и, 
творцем молодіжного Інтер
націоналу.

Кайзерівське правосуддя 
сподівалося, що довгі роки 
тюрми змінять позицію Ліб
кнехт а. Власті Н і м е ч ч и н и 
вважали, то  можна спека

тися небезпечного «червоно
го», відправивши його, де
путата рейхстагу, солдатом 
робітничого батальйону на 
російський фронт. Продаж
на преса називає його фа
натиком, твердить, ніби Ліб
кнехт — божевільний. Пра- 
ві реформістські лідери ні
мецької соціал-демократич- 
ної партії відлучили його 
від марксизму і соціал-де
мократії. А коли все це не 
досягло мети, Карла Лібк- 
нехта боягузливо вбили 
трьома пострілами у спину...

Батько і син
...1899 року керівник ні

мецької соціал-демократнч-



ної партії Август Бебель, 
приховуючи радісне хвилю
вання, повідомив членам 
правління партії, що доктор 
юридичних наук, столичний 
адвокат Карл Лібкнехт ви
рішив «присвятити своє 
життя служінню робітничо
му класові». Чимало лідерів 
партії побоювалися можли
вої «шкоди» від діяльності 
Лібкнехта, і цілком серйоз
но доручили Бебелю стежи
ти за Карлом. І справді, 
Лібкнехту вдалося-таки зав
дати величезної, непоправ
ної шкоди реформістським 
лідерам соціал-демократії, 
цим ситим і полохливим 
бюргерам, але зовсім не 
справі революції.

Карлу було тоді 28 років. 
Але це був уже борець з 
твердо визначеним світогля
дом, він глибоко знав філо
софію і політекономію, до
сконально вивчив праці 
Маркса і Енгельса. Він ріс 
в оточенні блискучої плеяди 
видатних революціонерів і 
мислителів наукового соціа
лізму, які бували в домі 
Лібкнехтів. Батько Карла 
Вільгельм Лібкнехт разом з 
Августом Бебелем очолював 
наприкінці минулого століт
тя німецьку соціал-демокра
тію, був близьким другом і 
вірним учнем Карла Марк
са. В дім Лібкнехтів доли
нав гомін революційних по
дій в Європі. Карл непоміт
но втягався в атмосферу бо
ротьби робітничого класу, 
щирим і довірливим серцем 
жадібно сприймав батькові 
ідеї.

Від батьків своїх Карл 
успадкував захопленість, 
свободу духу, цілісність ха
рактеру, скромність. Все 
прекрасне в батьковій вда
чі — оптимізм, непримирен
ність до всякої несправедли
вості, пристрасть у боротьбі 
за демократію, воля, енер
гія, любов до природи — за
хоплювало молодого Карла, 
передавалось йому. Син 
прагнув бути схожим на 
батька. Після смерті Віль- 
гельма його палкий голос 
трибуна звучав у промовах 
сина. І його перо — гостре, 
разюче, полум’яне — було

підхоплене Карловою ру
кою.

Певна річ, він не пам’ятав 
першого арешту батька в 
1871 р. Адже тоді Карлові 
не було ще й року. Але він 
на все життя запам’ятав зу
стріч із своїм «хрещеним 
батьком» Карлом Марксом, 
який гостював у них. Триріч
ний хлопчик був у захваті 
від «великого Карла».

Він запам’ятав новий 
арешт батька, роки винятко
вого закону проти соціаліс
тів. Згодом він вітав скасу
вання цього закону, брав 
участь у робітничих мітин
гах і зборах.

Закінчивши університет і 
здобувши звання доктора 
юридичних наук, двадцяти- 
дворічний Карл зазнав не
щадної прусської муштри. 
Два роки він був солдатом 
кайзерівської армії і на все 
життя пройнявся ненавистю 
до мілітаристського духу. 
Але дуже важливо, що саме 
тоді він зрозумів безсилля і 
приреченість монархії. Цю 
думку підказав йому сам 
кайзер, котрий виступав пе
ред солдатами і вимагав від 
них в разі потреби стріляти 
навіть у рідних батьків. 
Карл збагнув, що такий за
клик спричинений страхом 
кайзера, передчуттям близь
кої загибелі. Університет, 
що його пройшов Карл Ліб-

Обкладинка роботи К. Лібкнехта 
«Мілітаризм і антимілітаризм», 

виданої в 1907 році.

кнехт у лавах армії, став чи 
не найкращим курсом підго- 
товки до його майбутньої 
антимілітаристської бороть
би, якій він віддав усього 
себе.

Ленін, Лібкнехт 
і революційна 
Росія
1907 рік. Штутгарт. 18 

серпня тут багатотисячним 
мітингом відкрився міжна
родний конгрес II Інтерна
ціоналу. Лібкнехт стояв бі
ля трибуни. Тут він уперше 
побачив Леніна.

Карл то скидав, то знову 
чіпляв пенсне, намагаючись 
краще роздивитись Ілліча. 
Звичайно, він уже тоді бага
то чув про нього. Добре ві
домий берлінський адвокат, 
Лібкнехт насамперед брав
ся за оборону справ проле
тарів, революціонерів. Міцні 
були його зв’язки з револю
ційною Росією. Він здру
жився з російською коло
нією у Берліні. Російські 
«нелегали» клопоталися то
ді забезпеченням доставки 
в Росію нелегальної літера
тури і газети «Искра», що 
видавалась у Німеччині. Ні
мецькі власті притягли до 
суворої відповідальності ро
сійського революціонера 
Петра Красикова, одного з 
керівників цієї роботи, його 
обвинувачували у прожи
ванні за чужим паспортом. 
Лібкнехт узяв на себе його 
оборону на суді. Промова 
Лібкнехта-оборонця була 
блискуча, проте Красикова 
засудили. Тоді Карл Лібк
нехт до розгляду касаційної 
скарги взяв Красикова на 
поруки під заставу в тисячу 
марок. Він знав, що заставу 
йому ніколи не повернуть, 
бо збирався допомогти ро
сійському революціонерові 
втекти. Так воно й сталося.

Через деякий час Лібк
нехт виступив проти неза
конних дій німецьких влас
тей, спрямованих проти ро
сійських студентів. У липні



1904 року він виступив на 
гучному Кенігсберзькому 
процесі. Підсудні — німе
цькі громадяни — обвинува
чувалися в тому, що сприя
ли переправлянню до Росії 
«терористичної літератури». 
У цьому судовому фарсі все 
було заздалегідь розплано
вано. Все, крім одного. Німе
цькі власті не врахували та
ланту і революційної пере
конаності Лібкнехта. І він 
зумів перетворити суд у три
бунал проти реакції — і ро
сійської і німецької. Більше 
того — аби довести неправ
ду обвинувачення, Лібкнехт 
добився текстуального чи
тання конфіскованої літера
тури. Сім днів тривало це 
читання! На сім днів зал 
старовинної будівлі суду пе
ретворився на трибуну рево
люційної пропаганди.

Настав день оборонної 
промови Лібкнехта.

— Історія Росії, — сказав 
він, — більше, ніж будь-якої 
іншої країни, написана кро
в’ю, що її пролили правлячі 
стани, борючись між собою, 
кров’ю, що нею залиті руки 
уряду, кров’ю селян, сектан
тів, єврейського населення, 
кров’ю солдатів та офіцерів! 
Пан прокурор питає: що мо
же бути ганебніше, ніж оці 
листівки, які лежать перед 
ним? Я знаю дещо справді 
ганебніше: це становище в 
Росії, про яке говорять ці 
листівки.

Процес з тріском прова
лився.

З величезною радістю зу
стрів Лібкнехт звістку про 
революцію 1905 року в Ро
сії. Він вивчав тактику біль
шовиків, тактику Леніна в 
цій революції. Багато що 
ріднило Лібкнехта з більшо
виками: відважне, творче
ставлення до історії; презир
ство до рабської покори об
ставинам; здатність без
страшно і до кінця віддава
ти себе боротьбі в ім’я щас
тя людства.

...І ось Ленін перед ним. 
От він який, цей чоловік 
надзвичайного обдаровання, 
великої прозорливості!

Лібкнехт з болем сприй
мав половинчасту позицію, 
що її займала німецька де

легація на конгресі в Штут- 
гарті в питанні про бороть
бу з мілітаризмом та вій
ною. Лібкнехт з гіркотою 
переконався у відступництві 
багатьох, кого досі вважав 
справжніми борцями. Але 
який він був щасливий, коли 
Ленін разом з Розою Люк
сембург розкрили ідейні 
гнійники опортунізму, запро
понували свої поправки до 
резолюції про боротьбу з 
мілітаризмом. У цих поправ
ках було записано, що, коли 
не вдасться перешкодити ви
никненню війни, робітничий 
клас повинен використати 
породжувану війною кризу 
для прискорення повалення 
буржуазії.

Карл був тричі щасливий 
і гордий, бо ленінські думки 
підтверджували, що він, 
Лібкнехт, у питаннях бо
ротьби проти мілітаризму 
стоїть на правильних пози
ціях.

В Штутгарті Лібкнехту 
пощастило працювати в̂  од
ній комісії з Леніним. Його 
вражала гострота ленін
ських визначень, переконли
вість і яскравість його дока
зів, уміння бити без прома
ху противника в теоретично
му спорі, його майстерність 
і талант полеміста. Ліб
кнехт був щасливий, що Ле
нін перевершив усі його уяв
лення про лідера російських 
революціонерів.

А яку неоціненну мораль
ну підтримку подав йому 
Ленін, коли Лібкнехта було 
кинуто у темницю! Він 
одержав ленінську статтю 
«Войовничий мілітаризм і 
антиімперіалістична тактика 
соціал-демократії». В статті 
Ленін різко критикував пра
вих німецьких соціал-демо
кратів Фольмара, Носке та 
їх прихильників, які своєю 
концепцією «оборонної» вій
ни стояли в одному ряду з 
капіталістами, що готували 
міжнародну бойню.

Карл Лібкнехт виріс у ви
датного діяча робітничого 
руху в насичені важливими 
подіями роки, у період між 
франко-прусською війною 
1870— 1871 рр. і першою сві
товою війною. З початку 
XX століття німецький імпе

ріалізм прагнув до нового 
поділу світу на свою ко
ристь шляхом воєнної сили. 
Мілітаризація та шовінізм 
визначили все суспільне 
життя Німеччини.

Тому не дивно, що значне 
місце у революційній ді
яльності Лібкнехта посідала 
боротьба проти мілітаризму 
і політики війни. Боротьба 
ця стала для нього завдан
ням номер один. У брошурі 
«Мілітаризм і антиміліта
ризм» Лібкнехт закликає по
ширити антимілітаристську 
пропаганду на всю країну.

Борець проти мілітаризму, 
Лібкнехт був оголошений 
«зрадником батьківщини». 
Влітку 1908 року його за
суджено до півтора року тю
ремного ув’язнення. Та коли 
Лібкнехт виходив з зали су
дового засідання, иа площі 
перед будівлею суду поча
лося щось неймовірне. 
Всі дні, поки тривав про
цес, тут стояв багатотисяч
ний натовп. «Наш Ліб
кнехт!», «Слава Лібкнехту!», 
«Наш товариш!» — лунало 
над площею. До тюремної 
фортеці Лібкнехт ішов не як 
державний зрадник, а як ви
знаний лідер революційного 
руху німецьких робітників.

Лібкнехт
проти
Круппа
Після виходу Лібкнехта з 

ув’язнення боротьба його 
■ проти мілітаризму і небезпе
ки війни, проти реформіст
ського курсу багатьох ксфів- 
них діячів німецької соціал- 
демократії стала рішучішою. 
З ім’ям Лібкнехта зв’язана 
величезна робота по органі
зації молодіжного руху, 
створенню молодіжних орга
нізацій як усередині країни, 
так і за її межами. Завдяки 
його зусиллям було склика
но міжнародну конференцію 
молодіжних соціалістичних 
організацій. Авторитет Кар- 
ла Лібкнехта, народна лю
бов до нього були величезні. 
В 1912 році його обирають



депутатом рейхстагу. Він 
дістав найвище визнання 
народу, він — тричі парла
ментарій: депутат рейхста
гу, прусського ландтагу і 
Берлінського . міського зі
брання депутатів. На засі
даннях усіх цих виборних 
органів звучить його голос 
на захист народу.

— Що я ще можу? Що 
належить зробити? — Ці пи
тання ніколи не полишали 
Лібкнехта. Що він може? 
Багато! І він це довів 18 
квітня 1913 року, кинувши 
рукавичку владущим людям 
Німеччини. Кайзеру? Так, і 
кайзеру теж. Та була в кра
їні персона важливіша за 
кайзера, — Крупп, найбагат- 
ша людина Німеччини, чию 
волю виконував уряд. І Ліб- 
кнехт насмілився виступити 
проти гарматного короля. 
Коли 18 квітня він почав у 
рейхстазі свою промову, 
присутні подумали мимово
лі: хіба може він сподівати
ся на успіх, виступаючи 
проти такої сили? Сам один 
у парламенті проти Круппа, 
проти всіх буржуазних пар
тій, парламентських лаке
їв — соціал-демократів. Гос
тро і дошкульно висміяв 
Лібкнехт усіх, хто зображав 
Круппа і К° як патріотів, а 
також тих, хто силкувався 
довести, ніби небезпека вій
ни існує десь поза Німеччи
ною. Ні! Джерело воєнної 
небезпеки слід шукати на

самперед у самій Німецькій 
імперії, в діях та інтересах 
круппів і подібних до них. 
Крупп — патріот? То чому 
ж він продає зброю краї
нам, які завтра стріляти
муть у німецьких робітників 
та селян, одягнених у сол
датські шинелі? Чому він 
постачав Америці бронепли- 
ти по 1920 марок за тонну, 
а прусському воєнному міні
стерству — по 2320 марок? 
Та хіба тільки плити!

Лібкнехт дивився просто 
у вічі канцлерові, воєнному 
міністрові, бичував усіх, хто 
на це заслуговував. З кож
ним його словом напружен
ня в залі зростало, а коли 
справа дійшла до шпигун
ської діяльності Круппа в 
усіх урядових установах, 
коли Лібкнехт назвав тих 
високопоставлених урядов
ців, які продавали Круппу 
«таємниці імперії», всім ста
ло ясно: скандалу не уник
нути. І справді, уряд змуше
ний був призначити комісію 
для розслідування «справи 
Круппа».

Війна
• v •

в і й н і

Світ наближався до війни. 
Спинити цей рух виявилося 
неможливим. Війна вибух
нула зразу, відкривши стра

хітливо брудне обличчя бур
жуазного суспільства.

Німеччину охопив шовіні
стичний чад. Праві лідери 
соціал-демократії плазува
ли перед урядом. Преса про
славляла пруссаків, повто
рюючи слова кайзера про 
загарбання всього світу.
Один лише голос Карла 
Лібкнехта гнівно лунає в 
парламенті проти розв’яза
ної війни. «Геть війну! Хай 
живе соціалістична револю
ція!» З цими закликами він 
увійшов до в’язниці. З цими 
закликами він вийшов на 
волю, коли гнів народу пова
лив імператорський трон 
Гогенцоллернів. З цими за
кликами він кинувся в бій 
проти соціал-зрадницького 
уряду.

Джон Рід писав про Ліб
кнехта: «У Німеччині були і 
є інші революційні вожді, 
чоловіки та жінки, які всту
пили у непримиренну бо
ротьбу з німецьким імперіа
лізмом, але на Лібкнехта 
дивився весь світ — і ось 
там, у рейхстазі, коли все 
навколо нього хилилося під 
жахливим натиском, Ліб
кнехт виступив проти офі
ційної могутності найбільш 
високоорганізованої держа
ви на землі».

Відома істина: той, хто 
насмілився говорити, буде 
почутий. І Лібкнехта почули 
союзні дипломати. Почули 
його також німецькі со
ціалісти і виключили Ліб
кнехта з своїх рядів. Але 
його почули і маси німе
цького народу, німецькі сол
дати в окопах, робітники ні
мецьких воєнних заводів, 
селяни Саксонії. Голос його 
пролунав і по той бік фрон
ту. І французькі солдати від 
щирого серця сказали: «Ліб
кнехт — найвідважніша лю
дина на землі».

Кайзерівський уряд, стра
хаючись Лібкнехта, відправ
ляє його — депутата рейх
стагу — в діючу армію, хоч 
депутати не підлягали мобі
лізації. Але й там Лібкнехт 
сміливо продовжує справу 
революційної Німеччини. 
Незабаром власті мусили q  
демобілізувати хворого Ліб- ^  
кнехта. З його активною мОзброєні робітники на вулицях Берліна восени 1918 року.



участю засновується «Група 
Спартака» — майбутнє ядро 
Комуністичної партії Німеч
чини. Та в 1916 році реак
ційний уряд знову кидає 
Лібкнехта у в’язницю.

Незважаючи 
ні на щоі
Революція в Росії приско

рила революційний вибух у 
Німеччині. Слідом за росій
ським Жовтнем прийшов ні
мецький Листопад. На по
чатку листопада 1918 року 
в Кілі повстали військові 
моряки і провістили початок 
революції. 9 листопада 
Карл Лібкнехт з балкона 
кайзерівського палацу про
голошує соціалістичну рес
публіку. Над імператор
ським палацом майорить 
червоний прапор.

Але праві лідери соціал- 
демократії Еберт, Шейде- 
ман та інші, захопивши вла
ду, перетворилися на катів 
революції. 8 січня 1919 року 
вони спровокували повстан
ня робітників Берліна і пото
пили його у крові. Праві шу
кають можливості знищити 
Карла Лібкнехта і Розу 
Люксембург. На парканах, 
на стінах будинків з’являю
ться листівки з закликами 
«Убий Лібкнехта!», «Убий 
Розу Люксембург!», «Смерть 
«Спартаку»!»

...Після вуличних боїв за
пала гнітюча тиша. Уряд 
готував розправу над вож
дями революції.

...15 січня 1919 року. Квар
тира адвоката Маркуссона 
на Маннгеймерштрассе, 43, 
Карл Лібкнехт щось пише. 
Вільгельм Пік розмовляє по 
телефону. Роза Люксембург 
лягла відпочити. Лібкнехт 
не міг подумати, що це ос
танні години його життя. З 
перемогою революції мрії

його здійснились. Разом з 
Розою Люксембург і Кла- 
рою Цеткін він підписує 
звернення до пролетарів 
усіх країн. ЗО грудня 1918 
року відбувся установчий 
з’їзд Комуністичної партії 
Німеччини. Той факт, що 
Карл Лібкнехт, Роза Люк
сембург, Клара Цеткін, 
Франц Мерінг, Вільгельм 
Пік рішуче пішли на оста
точний розрив із соціал-шо
віністами і створили справді 
революційну партію проле
таріату, мав значення не 
тільки для Німеччини. То 
був початок активних дій 
лівого крила багатьох соціа
лістичних партій у створен
ні нових марксистсько-ленін
ських партій. Заснування 
Комуністичної партії Німеч
чини стало поворотним 
пунктом в історії німецько
го народу і німецького ро
бітничого руху. КПН була 
єдиною партією в Німеччи
ні, програма якої по-маркси- 
стськи відповідала на осно
вні питання революції і вка
зувала народові шлях до 
розв’язання його життєвих 
проблем.

Два місяці й двадцять чо
тири дні провів Лібкнехт на 
волі до своєї загибелі. Два 
місяці і двадцять чотири 
дні, що підбили підсумки 
життя і випробування. Най
вищого випробування рево
люцією.

Уряд, провокуючи пов
стання, знав, що повстання 
це передчасне. Карателям, 
озброєним новою воєнною 

,технікою, які пройшли спе
ціальне навчання і знали 
особливості ведення вулич
ного бою, робітничий клас 
міг протиставити тільки 
свій героїзм. Спартаківці 
прагнули запобігти повстан
ню. Та коли боротьба розго
рілася, Лібкнехт, не вагаю
чись, пішов з масами у са
мий вир бою.

Німецька реакція поспі
шала. Вона не зупиняла

ся ні перед чим. Того дня, 
15 січня 1919 року, карателі 
прийшли по Карла Лібкнех
та і Розу Люксембург...

їх привезли у готель 
«Еден», де був розташова
ний штаб кавалерійської ди
візії. Лібкнехта оглушили 
ударами приклада і потягли 
до машини. -Пізно ввечері 
машина зупинилась у пус
тельному Тіргартені. Ліб- 
кнехту наказали вийти, і че
рез кілька секунд постріли у 
спину обірвали його пре
красне життя. По-звірячому 
вбили і Розу Люксембург. 
Еберти, шейдемани, носке 
вбили вождів німецького 
пролетаріату, які все своє 
життя віддали людям праці.

За день до загибелі Карл 
Лібкнехт писав: «Спартак» 
повержений! Тихше, ви там! 
Ми нікуди не втекли, ми не 
розбиті... Наш корабель 
стійко і гордо прямує своїм 
курсом до наміченої мети. 
Наша програма... стане па
нуючою у світі визволеного 
людства. Незважаючи ні на 
що!»

Якою невгасимою вірою 
пройняті ці слова! Саме так: 
незважаючи ні на що!

Карл Лібкнехт — учасник 
величних перетворень у со
ціалістичній частині Німеч
чини.

Карл Лібкнехт живе і в 
політичних битвах, які веде 
в Західній Німеччині робіт
ничий клас, очолений кому
ністами.

Карл Лібкнехт зустрічає 
свої соті роковини як живий 
учасник нинішньої політич
ної битви. Столітня зарубка 
на шкалі часу для нього і 
випробування, і торжество. 
В дусі Карла Лібкнехта 
марксисти-ленінці Німеччи
ни продовжують його спра
ву, продовжують свою бо
ротьбу за повне торжество 
ідей соціалізму і комунізму.

я. яшин



Протягом багатьох років у різних зарубіжних країнах діють філіали так званого «Інституту Гете» з ФРН. Переважна частина відвідувачів дивиться на ці філіали як на осередки вивчення німецької мови та культурної спадщини, і лише обмеженому колу втаємничених людей відомо, що криється насправді за фасадом музичних вечорів, демонстрацій фільмів та викладання німецької мови. Прикриваючись ім’ям та гуманістичною творчістю Йоганна Вольфганга Гете, західнонімецькі реваншисти провадять за кордоном свою незмінну небезпечну політику.

У 1932 році, в зв’язку із століт
тям від дня смерті Гете, при Ні
мецькій Академії («Академія на
укового дослідження й розвитку 
германського духу») було засно
вано Інститут Гете.

Після захоплення влади нациста
ми Академію й Інститут Гете 
відразу ж було перетворено на 
знаряддя фашистської агресивної 
політики.

В таємному меморандумі Німе
цької Академії від 6 травня 1933 
року завдання фашистської куль
турної діяльності за кордоном ви
значалося цілком відверто: «Під
прикриттям наукової діяльності... 
провадитиметься планомірна вер
бувальна робота... з метою досяг
нення політичного впливу в світі».

А коли Гітлер розв’язав другу 
світову війну, Німецька Академія 
була занесена до списку організа
цій, «що мають важливе воєнне 
значення». Так, у ході підготовки 
до вторгнення на Балкани в Бол
гарії та Югославії було створено 
кілька кафедр германістики й фі
ліалів Інституту. Сформовані тут 
«наукові групи» становили «п’яту 
колону» Гітлера. А по тому, як 
чужі землі були вже окуповані, 
Німецька Академія мала провади
ти «освоєння» захоплених терито
рій «з культурно-політичної точки 
зору».

Після розгрому фашизму Німе
цька Академія та її складова час
тина —  Інститут Гете були закри
ті, а їхня діяльність засуджена і 
заборонена. Останній президент 
Академії, один з головних воєнних 
злочинців, Зейс-Інкварт був стра
чений за вироком Нюрнберзького 
трибуналу.

Проте вже в 1952 році в Захід

ній Німеччині Інститут Гете поно
вив свою діяльність. Офіційна 
назва цього закладу звучить так: 
«Інститут Гете — по розвитку ви
вчення німецької мови та культу
ри за кордоном». Його штаб- 
квартира розмістилася в Мюнхені.

Психологічна обробка народів, 
брехня, шпигунство, створення 
«п’ятої колони» провадяться Ін
ститутом у нових умовах за стари
ми методами та за допомогою 
старанного маскування.

Інститут Гете видає себе за 
приватну установу, таку собі орга
нізацію, що має допомагати шану
вальникам германістики в усьому

світі краще ознайомитися із спад
щиною великого поета. Проте 
структура Інституту незаперечно 
свідчить про цілковиту його за
лежність від певних реваншистсь
ких кіл, про те, що він є важли
вим знаряддям у їхніх руках.

Зараз Інститут Гете має 117 за
рубіжних філіалів. Крім того, в 
самій ФРН та Західному Берліні 
створено спеціальні політичні кур
си, де проходять підготовку ви
кладачі для зарубіжних відділень. 
З року в рік зростає й число спів
робітників. Коли в 1959 році за 
кордоном працювало лише 125 чо
ловік, то в 1969 році їх налічува-
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лося вже 2586! У різних філіалах 
кількість співробітників становить 
від 5 до ЗО чоловік.

Інститут постійно прагне розви
вати мережу відділень у відпо
відності до політичних і економіч
них інтересів західнонімецького 
реваншизму. Нині основні зусил
ля спрямовані на завоювання по
літичних позицій в молодих на
ціональних державах Азії і Афри
ки, а також v країнах Латинської 
Америки.

У звязку з невпинною активіза
цією діяльності Інституту постає 
логічне запитання — хто фінансує 
роботу такої кількості осередків, 
коли це, якщо вірити вивісці, при
ватна організація? Виявляється, 
значна частина коштів надходить 
від західнонімецьких монополій, 
за що Інститут повинен виступати 
їхнім рекламним агентом. Так, ві
дома фірма «Фольксваген» фінан
сувала дослідження в галузі ви
вчення поширеності німецької мо
ви. В подяку за це Інститут у 
підручник з німецької мови вмі
щує пояснення до різних типів 
автомобіля «Фольксваген», а та
кож вихваляє умови праці на 
підприємствах фірми.

Друга частина офіційної назви 
Інституту Гете звучить так: «...по 
розвитку вивчення німецької мови 
й культури». Однак подивімося, 
хто ж керує цією справою. Док
тор Петер Хон, колишній керівник 
Багдадського філіалу, який вирі
шив залишити роботу в Інституті, 
коли довідався про справжні його 
цілі, розповідає: «В керівних орга
нах закладу, чиїм завданням ніби
то є викладання німецької мови 
й поширення німецької культури 
за кордоном, з великими трудно
щами можна знайти імена людей, 
котрих прийнято пов’язувати з по
няттями «мова» та «культура»: 
письменників, музикантів, артистів 
майже не трапляється серед них».

Кілька професорів університетів 
покликані створювати видимість 
культурної діяльності, а значну 
групу в правлінні Інституту скла
дають представники провідних 
монополістичних фірм, президен
ти банків, вищі міністерські чи
новники, всього їх налічується тут 
27 чоловік. І взагалі, нових членів 
правління не обирають, а тільки 
призначають, — досить дивні по
рядки як для приватної установи!

А що стосується поняття «куль
тура», то недавній багаторічний 
президент і голова правління Ін
ституту Петер X. Пфайфер заявив 
своїм співробітникам, що керова
на ним організація «все більшою 
мірою намагається звільнитися від 
застарілого, надто благородного 
і надто вузького розуміння куль
тури».

Звісно, які поняття про культу
ру можуть бути у колишнього 
відданого гітлерівського прислуж
ника. Адже це він під час II світової 
війни у момент висадки союзників 

е о  в Африці надіслав з Алжіру, де 
був генеральним консулом, свою 

шш останню телеграму: «Місто під

Карта, за якою індійські аматори 
германістики мають вивчати гео
графію та історію ФРН, не відби
ває факту існування двох німець
ких держав. Західнонімецькі ре
ваншисти не хочуть визнавати ре
ального становища, що склалося 
внаслідок другої світової війни, і 
вперто, говорячи про ФРН, вжива
ють скрізь назву «Дойчланд».

артилерійським вогнем. Це моя 
остання телеграма. Хай живе фю- 
рер! Пфайфер». Деякий час після 
війни Пфайфера, зважаючи на йо
го минуле, не допускали на керів
ні посади, бо, як сказав колишній 
директор Інституту Вернер Росс, 
«зарубіжні країни потрібно було 
спочатку переконати в тому, що в 
Бонні не сидять нацисти чи попліч
ники нацистів. Необхідно було змі
нити застаріле уявлення про од
вічну нацистську спадщину нім
ців... Сьогодні ж потрібна вже 
просто інформація. А щоб справа 
не виглядала як пропаганда, по
трібна перш за все така інформа
ція, якої бажає друга сторона... 
Лише з врахуванням цього бажан
ня можна проштовхнути «своє».

Відвертіше й не скажеш. Адже, 
дійсно, сьогодні вже ніхто не пові

рить, що колишні фашисти не до
пускаються в ФРН до влади, тому 
потрібно поставляти те, чого ба
жає «друга сторона», аби вигля
дати об’єктивними і при цьому 
прилаштувати й проштовхнути 
«своє». І доктор Росс спочатку 
«переконував», що то не він слу
жив у гітлерівській Німеччині чи
новником по зв’язках уряду з фа
шистською Німецькою Академією, 
а потім уже «проштовхував своє».

«Пропаганда повинна доводити, 
що вона не є пропагандою... — 
говорив він. — Самокритика мо
же стати значно ефективнішим 
способом самореклами. Вона ство
рює репутацію чесності й об’єк
тивності». Цей принцип «ефектив
ної самокритики» й покладено за
раз в основу діяльності закладу, 
що прикривається іменем Гете.



Зокрема, він широко використо
вує імена групи критично настроє
них письменників ФРН, таких, як 
Генріх Белль та ГюнтерГрасс, кот
рі в своїх творах не раз піддава
ли гострій критиці Західну Німеч
чину за те, що вона не позбулася 
нацистської спадщини. У себе на 
батьківщині ці письменники зазна
ють постійних нападів і цькувань 
з боку ультраправих елементів, 
водночас ці ж ультраправі еле
менти, спекулюючи за кордоном 
саме на виступах Белля та Грасса, 
розводяться про нібито демокра
тичний розвиток ФРН.

У гітлерівській Німецькій Акаде
мії починала свою діяльність й 
Дора Шульц —  багаторічний ке
рівник мовного відділення ниніш
нього Інституту Гете. Ще в 1932 
році вона стала співробітницею 
філіалу в Югославії, а згодом в 
Італії. Після війни, використовуючи 
«набутий досвід», Шульц редагу
вала журнал «Викладання німець
кої мови за кордоном», брала 
участь у складанні та виданні під
ручника «Німецька мова для іно
земців», який дає спотворене уяв
лення про історію Німеччини та 
сучасний стан речей в обох німе
цьких державах.

Посаду заступника голови адмі
ністративної ради Інституту Гете 
обіймає доктор Фріц фон Твар- 
довскі, що з 1935 по 1939 рік був 
заступником начальника відділу 
культури фашистського міністерст
ва закордонних справ, а потім сам 
очолив цей відділ. У 1943 році 
Гітлер призначив Твардовскі ге
неральним консулом у Стамбулі.
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На совісті цього нацистського ди
пломата чимало злочинів.

Не краще минуле і в заступника 
голови правління Інституту барона 
фон Ріхтера. У третьому райху він 
займався справами, пов’язаними 
з озброєнням, коли працював на 
відповідальних посадах у філіалі

Вивіска філіалу Інституту Гете в 
Того. Особливу увагу в своїх агре
сивних планах західнонімецькі ре
ваншисти приділяють молодим 
державам Азії і Африки.

Німецького банку в Александрії. 
Тепер він член правління одного 
з банків у ФРН.

Ще один західнонімецький фі
нансист Карл Блессінг є членом 
адміністративної ради Інституту. 
В свій час він був членом лихо
вісного «Кола друзів» райхсфю- 
рера СС Гіммлера. Обіймав поса
ду генерального референта міні
стерства економіки. Згодом став 
членом вузької спостережної ради 
Німецького імперського банку й 
брав активну участь в підготовці 
та фінансуванні війни. У післявоєн-



ний час аж до 1969 року Блессінг 
був президентом Федерального 
німецького банку. Отже, приклади 
з фон Ріхтером та Блессінгом — 
яскраве свідчення тісних зв’язків і 
залежності Інституту Гете від фі
нансового капіталу ФРН. А, як ві
домо, хто платить, той і музику 
замовляє.

Проте було б неправильно ду
мати, що фашистські недобитки 
засіли лише в керівних органах Ін
ституту в Мюнхені. В багатьох 
зарубіжних філіалах теж працю
ють люди, що свого часу вірою й 
правдою служили Гітлерові та 
його поплічникам у проведенні 
загарбницької політики. 70 про
центів співробітників закордонних 
відділень були в минулому ак
тивними діячами фашистської Ні
меччини.

Так, приміром, керівник філіа
лу Інституту Гете в Найробі (Ке
нія) Рудольф Райдер був свого 
часу затриманий у Східній Африці 
як нацистський агент. Колишні 
офіцери вермахту та представники 
великих монополій фашистського 
райху очолюють відділення в Сан- 
Пауло, Буенос-Айресі та інших 
місцях.

«Ми давно знаємо, що завдання 
Інституту Гете —  це політичний ге
шефт», — каже керівник римсько
го філіалу Інституту Біберштайн. І 
відвідувачам зарубіжних відділень 
на додаток до музики Баха та 
Бетховена нав’язують політичні 
погляди та ідеї західнонімецького 
реваншизму. Отже, Інститут Гете 
має стати своєрідним «троянським 
конем» західнонімецьких реванши
стів, а невинні на вигляд «дари 
данайців» повинні зробити свою 
чорну справу «зсередини».

Інститут Гете веде підривну ді
яльність проти соціалістичних кра
їн та молодих національних дер
жав, що стали на шлях самостій
ного розвитку. Особливо стараєть
ся Інститут в країнах Близького 
Сходу і Африки. Тут невпинно 
розширюється мережа філіалів, 
насамперед там, де з'являються 
культурні центри НДР. Проти за
рубіжних установ НДР створюєть
ся цілий фронт. Варто лише натяк
нути, що до якоїсь країни прибу
дуть викладачі з НДР, як Інститут 
Гете негайно ж відкриває там 
свій філіал або зміцнює вже іс
нуючий додатковими співробітни
ками. Крім того, його «культур- 
трегери» не зупиняються перед 
шантажем, брехнею та фальсифі
кацією.

Так, у празькому журналі «Мез- 
інародні політика» повідомляло
ся: «Футболісти НДР, що прибули 
в Монтевідео, в перший же день

свого перебування виявили в своїх 
номерах у готелі листівки, складе
ні місцевим філіалом Інституту Ге
те, в яких їх закликали просити 
політичного притулку. Під час сво
го перебування в столиці Уругваю 
спортсменів НДР переслідували 
підозрілі типи, які хотіли підмови
ти їх втекти на «вільний Захід», 
обіцяли гроші та всілякі блага».

Не гребує Інститут Гете припи
сувати собі й чужі заслуги. Коли, 
наприклад, У Мусаварраті-ель- 
Суфра спільними зусиллями вче
них НДР та Демократичної Рес
публіки Судан було відбудовано 
храм Лева, співробітники Інститу
ту Гете сфотографували цей храм 
і розповсюдили знімки, приписую
чи собі заслуги реставрації. Іншо
го разу на одній з виставок Інсти
тут Гете вихвалявся спектаклями 
«Берлінського ансамблю», хоча, як 
відомо, це провідний театр Німе
цької Демократичної Республіки.

В підручниках з німецької мови, 
які Інститут Гете безкоштовно 
роздає зарубіжним аматорам гер
маністики, заперечуються європей
ські кордони, що склалися внаслі
док другої світової війни. Захід
ний Берлін називається одинадця
тою землею ФРН, в той час коли 
він становить самостійну політичну 
одиницю. На картах, що додані до 
підручників, показано територіаль
ні претензії до СРСР та Польської 
Народної Республіки, а тексти 
свідчать, що «найпалкішим бажан
ням всіх німців» є жити «в між- 
народно-визнаних (?!) кордонах 
1937 року»...

У червні 1967 року за розпоря
дженням уряду Республіки Ірак у 
Багдаді був закритий філіал Інсти
туту Гете. П’ятьом західнонімець
ким співробітникам запропонували 
залишити країну протягом 24 го
дин. Приблизно в той самий пе
ріод такі рішення прийняли уряди 
Сірійської Арабської Республіки 
та Бірманського Союзу. Відділення 
Інституту припинили свою діяль
ність в Дамаску та Рангуні. 24 
квітня 1970 року уряд Демокра
тичної Республіки Судан прийняв 
рішення про закриття філіалу в 
Хартумі й запропонував його спів
робітникам залишити країну про
тягом 48 годин. Перед тим уряд 
Судану неодноразово звертав 
увагу на проведення співробітни
ками філіалу підривної діяльнос
ті. Ці факти ще раз свідчать про 
те, що Інститут Гете, прикриваю
чись культурною діяльністю, нама
гається завдати шкоди життєвим 
інтересам молодих національних 
держав, і це викликає справедли
ве обурення. Так, у лютому 1969 
року каїрський щотижневик «Роз 
ель-Юсеф» опублікував матеріали

про Фашистське минуле тодіш
нього президента інституту Петера 
Пфаифера.

Д ° РеЧ  наприкінці 1970 Року 
на цю посаду було призначено 
Ганса фон Біттерфельда, ЩО теж 
був не останньою людиною в 
третьому райху. Напередодні дру
гої світової війни він працював 
радником у німецькому посоль
ств і̂  в Москві, а після нападу гіт
лерівської 'Німеччини на Радянсь
кий Союз діяв на окупованих те
риторіях та брав участь у ство
ренні армії запроданця Власова.

Провідна індійська газета 
«Бліц» в статті «Інститут викорис
товує ім̂ я Гете як вивіску для 
підривної діяльності» писала про 
неоколоніалістську політику за
хіднонімецьких реваншистів: «При
криваючись видимістю культурної 
д і я л ь н о с т і , вони (філіали Інституту.

Н. Я.) готують підвалини для 
політичного впливу ФРН у країнах 
Азії й Африки». Ще один при
клад антикомуністичної пропаган
ди дав недавно відкритий філіал 
в Джакарті. Він поширює «науко
ві праці» мюнхенського «Інституту 
по вивченню Росії». Цей, з дозволу 
сказати, «інститут» здобув собі 
сумну славу антирадянського шпи
гунського і пропагандистського 
центру. Однак, заклад, що паплю
жить ім’я великого Гете, бере на 
своє озброєння різні фальшивки й 
поширює їх за кордоном.

Приміщення в Мюнхені, де 1952 
року Інститут Гете поновив свою 
діяльність, стало вже надто тіс
ним. У 1972 році правління Інсти
туту має переїхати в новий просто
рий будинок. Цікаво зазначити та
кож, що в 1972 році збігаються 
відразу два ювілеї: 20-річчя по
новлення діяльності та 40-річчя 
заснування Інституту. Який же з 
двох ювілеїв відзначатиме Інсти
тут Гете? Адже суть його діяльно
сті не змінилася, й керівництво 
цього «закладу культури» цілком 
відверто заявило: «Інститут Гете
продовжує традиції інституту, що 
існував раніше в Мюнхені під 
цією ж назвою».

Прикриваючись культурною ді
яльністю, реваншисти намагаються 
якомога краще використати «тро
янського коня» для своїх цілей. 
Не здатні зробити належних вис
новків з уроків історії, вони вда
ються до найрізноманітніших захо
дів, не зупиняються ні перед яки
ми темними справами й навіть 
злочинами, аби досягти своєї ме
ти. Заклад, що називає себе іме
нем великого Гете, — одне з їхніх 
знарядь.

Неля ЯКИМЕНКО
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ЄВА Б Е Р Б Е Р І У Ш

Французьке слово «клошар» ві
доме майже всюди. Клошар — 
це людина, переважно, літня, са
мітня, вдягнена в дрантя. Влітку 
клошари тиняються по міських 
парках, взимку туляться поблизу 
станцій метро, звідки надходить 
хоч трохи теплого повітря.

Інша справа з англійською різ
новидністю «клошарів». Це так 
звані «гомлес» (бездомні). Вони 
не живуть одинаками, а мають 
сім’ї й не демонструють своєї 
бідності. Рідко відвідують цент
ральні квартали, селяться в гетто 
своїх сламзів, тобто міських нет
рів, трущоб.

ВЧОРА І СЬОГОДНІ
От що про такі сламзи пише 

Елізабет Гаскелл —  англійська 
письменниця минулого сторіччя— 
в своїй книзі «Мері Бартон, або 
Повість про життя в Манчестері», 
рік видання 1848:

«Ми ступили на бруковане по
двір’я, по обидва боки якого ту
лилися низенькі будівлі, а посере
дині був зроблений рівчак, на
повнений покидьками і сміттям. 
Сюди виливають помиї. Над рів
чаком на мотузках розвішують бі
лизну і все інше, що можна пові
сити, аби воно протряхло при 
денному світлі. Все це лахміття 
висить так низько, що нам дово
диться мало не повзти, щоб по
трапити в будиночок. Хоч був ще 
день, тут панувала темрява. Коли 
ми зачинили за собою двері, то 
опинилися в цілковитій пітьмі. В 
кутку щось блимнуло, наче котя
че око. Уїлсон поворушив це 
щось і жар вугілля освітив при
міщення».

Порівняємо цей уривок з ре
портажем, надрукованим недавно 
в солідній англійській газеті «Гар
ді ан»:

«Двері в підвалі ведуть до єди
ної кімнати. Конвеї живуть туї 
немов піддослідні миші в клітці, 
освітленій електричними лампоч
ками. В кімнаті стоять два ву
зеньких ліжка, а всі речі сім’ї із 
семи чоловік розвішані по стінах. 
Камін розвалився ще торік, і те
пер це місце забите дошками.

Коли Конвей прибув сюди, в 
нього була одна дитина, а тепер 
у нього їх п’ятеро. Офіційно місь
кі власті мають надати такій ро
дині квартиру на 3— 4 кімнати, 
але ж місто майже нічого не бу
дує. Коли Конвей поскаржився, 
йому відповіли: «Якщо ви терпіли 
все це 17 років, то чому не мо
жете жити так і далі? Вам живе
ться ще не так погано, як бага
тьом іншим».

Так, багатьом живеться ще гір
ше. У однієї жінки в кімнаті за
велись пацюки, і якось її пес за
душив одного. Жінка взяла пацю
ка за хвіст і кинула на стіл чи-

Сучасні сламзи в Ліверпулі ні
чим не відрізняються від халуп, 
описаних англійською письменни
цею минулого століття Елізабет 
Гаскелл.

новникові житлового управління: 
«От дивіться, що задушив мій 
пес». Чиновник промимрив: «Не 
треба тримати вдома пса». Якийсь 
чоловік став перед судом за зло
вмисне підпалення квартири. Вия
вилося, що його дружина і троє 
дітей померли від хвороб, викли
каних нестерпними житловими 
умовами. Судді поставилися до 
нього «прихильно», направивши в 
лікарню для божевільних.

IX МОЖНА ПІЗНАТИ 
ПО БРУДУ...

Я їхала в лондонському метро 
— чудовому, м’якому, безшумно
му, але з року в рік дорожчому.
У вагон увійшла родина «гомлес». 
Пізнати їх можна було насампе
ред по бруду. їх одяг ніколи не 
бачив мила, як і його господарі.
Коли нехлюйство дітей ще мало 
вигляд певної мальовничості, то 
жінка була просто жалюгідна.
Проте звичайні пасажири і ця ро- 
дина «гомлес» сприймали свою 
В ЗаЄМ Н у ПРИСУТНІСТЬ ЦІЛКОМ П ри- шшш



родно. бони просто не звертали 
одне на одного ніякої уваги. 
«Англійці володіють даром спо
кійно співіснувати» — пригадало
ся мені часто повторюване твер
дження. У мене ж мимоволі на
прошувалися певні висновки...

Бездомність в Англії останнім 
часом стала пекучою проблемою. 
Майже всі газети, радіо і телеба
чення постійно виступають на цю 
тему.

Приїжджому, який вперше по
трапив сюди, це видається пара
доксом, бо зовні все виглядає 
цілком пристойно. «Впевненість і 
довіра» — цей девіз немов витає 
в Лондоні над морем реклам, над 
безперервним потоком машин, 
над людським натовпом, що пере
кочується через Вест-енд. У біль
шості це забезпечені люди. Про
те займемося меншістю. Два міль
йони родин в Англії живуть сьо
годні в злиднях — твердить офі
ційна статистика. їхні побутові 
умови не відповідають найпрості
шим вимогам, а муніципалітети 
безсилі щось зробити.

Досить поїздити по Лондону, 
щоб переконатися в цьому на 
власні очі. Унікальність лондон
ського пейзажу, який так відріз
няється від пейзажу будь-якого 
іншого міста на європейському 
континенті, полягає головним чи
ном у тому, що тут на протязі 
кілометрів тягнуться вулиці із ста
ровинними будиночками, трохи 
перебудованими, осучасненими. 
Саме вони становлять ядро місь
кої забудови. Сучасна архітектура 
представлена в Лондоні головним 
чином висотними спорудами в 
центрі, які належать промисловим 
концернам та банкам.

Ну, то й добре, скажете ви, чо
му ж тоді не поселяться бездом
ні в цих малих будиночках з різ
них епох? А тому що це коштує 
дорого. Адже будиночки приват
ні, господарі їхні здебільшого три. 
мають пансіонати з умебльовани
ми кімнатами.

Родина лондонських «гомлес», 
яку я зустріла в метро, на одній 
із станцій вийшла. Коли я підня
лася за ними на поверхню, навко
ло було справжнє море сламзів.

Сламзи... Якщо це слово є сим
волом руїн, непридатних для жит
ла, то помножте ці руїни на вік 
їх існування і ви матимете кар
тину умов, в яких сьогодні в Анг
лії живуть оті «гомлес».

Як я вже зазначала, муніци
пальні власті безсилі перед цією 
проблемою і обмежуються півза
ходами: віддають дітей в притул
ки, виділяють тимчасові примі
щення тощо. Родини, які отриму
ють від муніципалітету нормальні 
квартири, становлять рідкісні ви
нятки.

Навіть якби й знайшлися кош
ти, власті все одно не могли б 
будувати в межах міста за бра
ком ділянок. Звичайно, в центрі 
є великі території, майже цілі ла- 
тифундії навколо розкішних вілл 
і котеджів. Але це приватна влас-

ттш Н ІС ТЬ .

СКАНДАЛ
2 червня 1970 року до міні

стерства охорони здоров я і со
ціального забезпечення надійшла 
доповідна про становище бездом
них в Англії, складена на вимогу 
уряду кафедрою соціології Саут- 
гемптонського університету, керо
ваною професором Джоном Грі- 
вом. Доповідна має 286 сторінок 
тексту і 100 сторінок таблиць та 
креслень. Але в грудні міністр 
заявив, що не встиг ще ознайо
митися з цим звітом.

І тут вибухнув скандал. Міністер
ство обвинувачували в тому, що 
воно навмисне приховує доповідну 
записку від громадськості. Адже в 
ній чорним по білому зафіксова
ні неспроможність уряду, а також 
бездіяльність місцевих властей. 
Чотири зацікавлених міністерства
— охорони здоров’я і соціально
го забезпечення, житлового бу
дівництва, внутрішніх справ, фі
нансів не мають ніяких планів, 
які б передбачали розв’язання ці
єї пекучої проблеми. Конче по
трібно виробити нові кардинальні 
заходи, але все наражається на 
речі для англійців надзвичайно 
дражливі: право власності. Триво
га, піднята навколо проблеми без
домності в Англії, становить за
грозу для лендлордів — великих 
землевласників. Щоправда, до ра
дикальних законодавчих змін, які 
змогли б обмежити права земле
власників, ще дуже далеко, але 
лендлорди вже чинять опір. Що 
ж до самих бездомних, то вони 
все частіше стихійно порушують 
оте право приватної власності.

«З території, що належить гер
цогу Н., виселили кілька родин, 
які вночі самочинно оселилися 
тут. Справа закінчилася в суді». 
Подібні повідомлення трапляють
ся в англійській пресі дуже ча
сто. До цього слід додати, що 
маєток герцога Н. уже багато ро
ків стоїть порожній. До суду пе
редають справи не тільки про 
«дике» вселення. Тут розглядає
ться також багато справ постій
них неплатників за житло.

В Англії про бездомних кажуть, 
що вони самі винні в своєму ста
новищі. Мовляв, бездомні, які не 
здатні найняти житло по цінах 
вільного ринку, це люди, котрі 
просто не хочуть працювати. їхня 
бездомність виникає, так би мо
вити, з «власної вини». Адже ро
боти в Англії скільки завгодно.

Дійсно, роботи тимчасової, 
низькооплачуваної, без перспек
тив, придатної хіба що для саміт
ніх дівчат і хлопців — такої ро
боти в Лондоні вистачає. Але 
треба пам’ятати, що 1970 рік при
ніс Англії найбільшу кількість без
робітних за останні сорок років
— 620 тисяч чоловік.

* * ♦
Однією з громадських органі

зацій в Англії, що піклується про 
бездомних, є «Шелтер» («Приту
лок»). Вона дещо нагадує колиш

ню Армію Спасіння. Про «Шел
тер» знають всі. Дехто йому спри
яє, дехто заважає, але байдужих 
нема. Ця поляризація ставлення 
до «Шелтера» випливає із спірно
сті проблеми і з її складності. 
Спрощенням було б твердити, що 
бездомні у великих Містах Анг- 
ліь-.це виключно люмпен-проле
таріат. Звичайно, серед них є та
кі, що опустилися, пасивно чека
ють чиєїсь допомоги. Таких неба
гато, але досить для того, щоб 
цим могли спекулювати зацікав
лені особи. Згадуваний вже про
фесор Грів говорить: «Коли без
домність ставлять в центр уваги 
публічної дискусії, відразу ж з ’яв
ляються спекуляції на тему: хто 
ці бездомні — ледарі чи нор
мальні люди? За нашою статисти
кою бездомні — це переважно 
цілком нормальні люди».

Так говорить професор Грів. А 
що каже Дес Уїлсон? Однак спо
чатку кілька слів про нього.

Дес Уїлсон сьогодні так само 
популярний в Англії, як свого ча
су був Джон Леннон, керівник 
бітлзів. Уїлсону 29 років, за по
ходженням він новозеландець, за 
фахом — журналіст. Але славу 
Дес Уїлсон здобув не своїм пе
ром, а завдяки «Шелтеру», керів
ником якого він є. Це він вдих
нув у «Шелтер» справжнє життя, 
організував ряд кампаній на за
хист бездомних.

Ось як доповнює він слова про
фесора Гріва: «Мій досвід пока
зує, що більшість бездомних —  це 
трудящі, а їхні страждання ви
кликані причинами, незалежними 
від них».

«Шелтер» недавно проаналізу
вав становище 622 лондонських 
родин, що конче потребують 
житла.

Серед них було тільки 45 сімей 
безробітних. Родин некваліфіко- 
ваних робітників — 148, робітни
ків з невисокою кваліфікацією—  
186, кваліфікованих —  159, родин 
чиновників — 59, людей з вищою 
освітою —  17, студентів —  8. Із 
цих 622 сімей — 25 живе під за
грозою примусового виселення. 
156 — у нелюдських житлових 
умовах, 15 — не в змозі запла
тити квартирної плати із своїх за
робітків. Дес Уїлсон вважає необ
хідним якнайшвидше розв'язати 
проблему бездомності хоча б з 
точки зору соціальної безпеки. 
Адже, ідеться про такі речі, як 
погіршення стану здоров’я насе
лення, зростання кількості розлу
чень і зруйнованих сімей, а звід
си — збільшення кількості дітей 
в притулках, зростання злочинно
сті тощо.

«Шелтер» — організація благо
дійницька, вона існує виключно на 
подачки багатих. А історія вчить, 
що жодна суспільна проблема не 
була розв'язана подібним шля
хом, тим більше така пекуча, як 
нинішня проблема «гомлес» в 
Англії. Тут потрібні серйозні со
ціальні заходи в масштабі всієї 
країни, бо становище справді ка
тастрофічне.

Переклад з польської
ш *.



EP1K H О Р Д Е Н ,
американський журналіст

У Сполучених Штатах існує підпільна напіввій
ськова фашистська організація «мінітмени». Ві
домий американський журналіст Ерік Норден, 
виявивши велику мужність і наполегливість, про
ник у «святе святих» мінітменів і написав доку
ментальний нарис, що викриває цих фанатиків 
американського фашизму.

Передруковуємо цей нарис з американської 
преси.

«БУДЕ БАГАТО ТРУПІВ»
«Бачите того дідуся, он там, на 

розі вулиці, де ви звичайно ку
пуєте собі газети? Під пальтом у 
нього може бути схований пі
столет з глушителем. А авторуч
ка в кишені страхового агента, 
що навідується до вас,—  чи то, 
часом, не спеціальний пістолет, 
заряджений отруйним газом? 
А що ви знаєте про свій молоч
ний посуд? Миш’як у молоці діє 
повільно, але безвідмовно. Ці па
тріоти не бажають, аби ви віді
брали їхню свободу. Вони вміють 
безшумно орудувати як ножем і 
ласо, так і снайперською рушни
цею, що з неї можна влучити у 
горобця на відстані 200 ярдів. Ва
ша спина завжди на мушці!»

Листівку з цим текстом у тра
урній рамці й написом «На спо
гад» було надіслано кільком кон
гресменам, що голосували проти 
нових асигнувань для комісії по 
розслідуванню антиамерикансь- 
кої діяльності.

Листівку склали члени нелегаль
ної напіввійськової організації мі
нітменів, озброєні до зубів праві 
екстремісти, які прагнуть крові та 
вбивств. Спочатку громадськість 
вважала їх відносно безпечними, 
хоч і буйними шизофреніками, 
але останніми роками мінітмени 
виявляють все більше наполегли 
вості у здійсненні своїх погроз.

Сенатор Дж. Уїльям Фулбрайт, 
лютий ворог ультраправих, ви

кривши у 1961 році генерала Ед- 
віна Уокера, котрий насаджував 
берчизм у ввірених йому військо
вих частинах, одержав сотні по
гроз від мінітменів та їхніх при
бічників.

План убивства Фулбрайта на
родився в голові Джона Моррі- 
са. Під цим прізвищем криється 
один з даллаських активістів ор
ганізації мінітменів. На думку

Рано-вранці ЗО жовтня 1966 ро
ку поліція затримала дев'ятнад
цятеро озброєних до зубів міні
тменів у той самий момент, коли 
вони, поділені на загони, оточу
вали табори прогресивних органі
зацій, розташовані поблизу кор
дону між штатами Нью-Йорк і 
Нью-Джерсі. Мінітмени хотіли, під- 
кравшися в одязі мисливців до 
таборів, спалити їх дощенту ра
зом із мешканцями.

Поліція обшукала тоді таємні 
підземні бункери та склади зброї 
мінітменів. Було знайдено близь
ко мільйона патронів, хімічну ре
човину для мінних зарядів, знач
ну кількість радіоапаратури, в то
му числі ЗО польових радіостан
цій і короткохвильових радіоприй-

Морріса, який у минулому вербу
вав членів до американської на
цистської партії Лінкольна Року- 
елла, «систематична ліквідація лі
бералів на керівних постах допо
може очистити країну від опо- 

- зиції» і дасть змогу напіввійсько
вим правим організаціям узяти 
державну владу в свої руки.

Морріс уже купив був рушни
цю з телескопічним прицілом, але 

>того самого дня, коли збирався 
вирушити в Літл-Рок (адміністра
тивний центр штату Арканзас, від 
якого Фулбрайт був обраний се
натором), відомості про його на
мір дійшли до керівника мініт
менів Делю. Той вибухнув гнівом. 
Делю вважав, що треба не по
спішати з убивствами, а краще 
зайнятися вербуванням, пропаган
дою і нагромадженням зброї, по
ки організація не буде готова ді
яти в суворій конспірації. Делю 
зустрівся з Моррісом на мосту в 
Лексінгтоні (штат Міссурі) й ска
зав йому, що' незалежно від того, 
чи вдалий буде замах, чи ні, він 
приверне до себе увагу властей. 
Делю дав ясно зрозуміти Моррі- 
сові, що коли той спробує здійс
нити свій план, на нього чекати
ме смерть куди певніша, ніж на 
Фулбрайта. Бідолаха злякався не 
на жарт і втік в Оклахому.

Делю і досі заперечує існу
вання якогось серйозного плану 
вбивства Фулбрайта, але визнає, 
що «поговорив» з Моррісом. При 
цьому він заявляє: «Для нас не 
існує надто жорстоких або недо- 
зволених дій. Нас і вбивство не 
спинить, коли це тільки допоможе 
врятувати країну від комунізму».

Інший план мінітменів полягав 
у тому, щоб пустити отруйний газ 
у вентиляційну систему будинку 
Організації О б’єднаних Націй на 
Іст-Рівер у Нью-Йорку під час 
якоїсь із сесій Генеральної Асамб
леї. Дійсні й уявні комуністи як 
в ООН, так і поза ЇЇ стінами ста
ли останніми роками улюбленою 
мішенню цих терористів.

мачів, настроєних на хвилі, на яких 
працює поліція, 125 звичайних і 
автоматичних рушниць, 5 міноме
тів, 12 великокаліберних кулеме
тів, 25 пістолетів, 240 ножів (мис
ливських, різницьких, метальних, 
мачете), 6 ручних гранат і міни 
для мінометів. Знайшли там та
кож лук і стріли, наконечники яких 
були вимащені отрутою кураре.

Під час облави заарештували 
людину, яку прокурор Хентл на
звав координатором дій мінітме
нів на східному узбережжі Спо
лучених Штатів. Це був Мільтон 
Келог, процвітаючий бізнесмен. 
Поліція повідомила, що під час 
обшуку в двох будинках, які на
лежали Келогу, в Сіракузах і

НАДВОДНА ЧАСТИНА АЙСБЕРГА
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Брентауні, було конфісковано 11 
голок для підшкірних ін’єкцій, 8 
рушниць, 2 автомати, порох, 5 ти
сяч патронів, а також документи, 
з яких стало ясно, що мінітмени 
діють в районах штатів Нью-Йорк 
та Нью-Джерсі, куди активніше, 
ніж місцеві власті гадали до об
лави. Виявилося також, що акти
вісти цієї напіввійськової організа
ції встигли проникнути навіть у 
місцеву поліцію.

Після арешту групи мінітменів 
одна високопоставлена особа з 
Нью-Йорка заявила кореспонден
тові газети «Вашінгтон пост», що 
коли б напади на табори лівих 
завершилися успіхом, дальшим 
кроком мінітменів було б убив
ство колишнього керівника орга
нізації «Конгрес расової рівнос
ті» Джеймса Фарнера. Мінітмени 
засудили його на смерть як «го
ловного червоного серед чор
них». Хентл повідомив також, що 
під час обшуків у ватажка мініт
менів Уїльяма Гаретта, який жив 
у Белморі, було знайдено сотні

лософію. Проте через несправ
ність у годинниковому механізмі 
бомба вибухнула, коли лекція за
кінчилася і в залі вже нікого не 
було.

Делю завжди заявляв, що, мов
ляв, місцеві ватажки чинять ці те
рористичні акти без його дозволу. 
Але останніми роками сам Делю 
не раз заходив у конфлікт з 
юстицією. Він був засуджений до 
чотирирічного ув'язнення за пору
шення закону, який в США за
бороняє тримати вдома' незареє- 
стровану автоматичну зброю. А 4 
березня 1968 року суд визнав 
Делю та його головного помічни-

НЕЛЕГАЛЬНА
Організація мінітменів побудо

вана на «групових засадах». Чле
ни одного відділення, як прави-

ка Уолтера Патріка Пейсона вин
ними в тому, що вони готували 
вибух у будинку поліції та елек- 
троцентралі в Редмонті (штат Ва
шінгтон). Це планувалося як пре
людія до пограбування трьох мі
ських банків з метою поповнити 
касу мінітменів.

Ось що заявив з цього при
воду один з активістів організа
ції мінітменів у Пенсільванії: 
«Поліція схопила* кількох наших 
хлопців. Звісно, нічого доброго 
в тих судових процесах для нас 
немає. Та це тільки невеличка, 
надводна частина айсберга, який 
надійно схований».

МЕРЕЖА
організація. Знаю лише напевно, 
що в кожній групі повинно бути 
мінімум 5 і максимум 15 чоловік. 
Виходячи з цього, можна вивести 
середню цифру — 9 чоловік». За 
підрахунками Делю, в організації 
тепер налічується 25 тисяч «кад
рових» членів плюс 65 тисяч спів
чуваючих та новобранців, котрі 
проходять навчання.

Інші гадають, що число мініт
менів або невірогідно мале, — 
десь близько 500 чоловік,— або 
невірогідно велике — 100 тисяч! 
На думку директора ФБР Едгара 
Гувера, ця організація взагалі іс
нує лише на папері. А більшість 
служителів закону і найпоінфор- 
мованіші журналісти гадають, що 
мінітменів від 5 до 10 тисяч плюс 
30—40 тисяч співчуваючих.

ОПОРА
УЛЬТРАПРАВИХ

примірників фальшивих листівок, 
надрукованих нібито групою «чор
них націоналістів».

Листівки, що мали розпалювати 
расову ворожнечу й закликали не
грів «убивати білих дияволів та 
глумитися над білими жінками», 
мінітмени поширювали в районах 
расових заворушень, наприклад у 
Куїнсі та Лонг-Айленді.

У червні 1967 року п'ять нью- 
йоркських мінітменів спробували 
вчинити замах на Герберта Апте- 
керя, директора Американського 
інституту марксизму і члена На
ціонального Комітету Компартії 
США. Змовники поклали самороб
ну пластикову бомбу на горищі 
одного будинку в Бронксі, точно 
над залом, де Аптекер мав чи
тати лекцію про марксистську фі-

ло, не знають мінітменів іншого 
відділення, навіть коли ті живуть 
по сусідству. «За планом ватаж
ків мінітменів, — каже прокурор 
штату Каліфорнія, —  ця органі
зація має функціонувати як та
ємна нелегальна мережа, і її що
денні Операції у мирний час — 
це підготовка до майбутніх воєн
них дій. Кожний член організації 
має номер, який є для нього 
паролем в усіх видах контактів. 
Все у мінітменів суворо закон
спіроване. Навіть керівники орга
нізації не знають, скільки в ній 
членів. «Єдине, про що ми за
питуємо,— каже Делю,— це ім’я 
та адреса командира відділення. 
Замість імені може бути викори
станий псевдонім. Навіть мені не
відомо, скільки членів має наша

Роберту Болівару Делю тепер 
45 років. Він народився в Інде- 
пенденсі (штат Міссурі). Батько 
його —  до недавнього часу по
мічник шерифа —  палкий при
хильник політичної діяльності сво
го сина і сам також належить до 
організації мінітменів. Делю про
вчився три семестри в універси
теті у штаті Міссурі, а у 1942 ро
ці був завербований в армію, де 
служив оператором на радарній 
станції військ зв’язку. Але в 1944 
році він був демобілізований, бо 
лікарі знайшли в нього щось по
дібне до шизофренії.

Після демобілізації Делю вчив
ся у коледжі в штаті Канзас, а 
потім у Колорадському універси
теті. Але ніде він довго не затри
мувався.

У 1954 році Делю заснував фір
му «Біолеб» в Індепенденсі. Це, 
по суті, була фабрика, що випус
кала вітаміни для собак. У 1955



році через незгоди між власни
ками акцій фірма розвалилась. 
Делю влаштувався на роботу в 
компанію, яка виготовляла корм 
для собак. Там він працював до
1959 року, а тоді знову відкрив 
разом із своїм братом Біллом 
фірму «Біолеб», центр якої пере
ніс у містечко Норборн у штаті 
Міссурі.

Через рік «Біолеб» став процві
таючим підприємством, що виго
товляло десятки різних ветеринар
но-медичних препаратів. Акції 
фірми були оцінені в 250 тисяч 
доларів. А Роберт Болівар Делю 
став почесним громадянином Нор- 
борна.

Скоро Делю та кілька його 
приятелів почали влаштовувати 
щотижневі зустрічі, під час яких 
вели розмову про «сумний стан 
речей у сучасному світі», а не
забаром вступили у товариство 
Джона Берча. Та вже на початку
1960 року вони дійшли висновку, 
що, мовляв, берчисти «тільки ба
лакають і нічого не роблять».

Ідея створення організації мі- 
нітменів народилася у Делю в 
червні 1960 року в розпалі скан
далу, спричиненого інцидентом з 
літаком «У-2».

Один з членів групи, колишній 
офіцер так званих «спеціальних 
військ» США відразу ж почав на
вчати мінітменів ведення бойових 
дій, головним чином, здійснення 
різних диверсійних акцій.

Скоро Роберт Делю і ще вісім 
його спільників проголосили се
бе національним координаційним 
комітетом організації «американ
ських мінітменів». Сам Делю при

Американські ультра нагромаджу
ють зброю, збирають всілякі фа
шистські атрибути тощо. Такий ар
сенал поліція ьикрила в одному з 
американських міст.

значив себе «головним національ
ним координатором».

Навколо цього «комітету» утво
рилося ядро перших активістів: 
войовничі антисеміти, яким здава
лася надто м’якою позиція бер- 
чистів щодо євреїв; американські 
нацисти, котрим не терпілося взя
тися за зброю і яких дратувала 
«пасивність» Джорджа Лінкольна 
Рокуелла; всілякі інші войовничі 
реакціонери і расисти.

Прочитавши сотні сторінок мі- 
нітменівської літератури, серед 
них і «Головні шляхи до перемо
ги» — оту «Майн кампф» цієї ор
ганізації, я дійшов висновку, що 
остаточної мети мінітменів, так 
само і їхньої стратегії, не можна 
зрозуміти ні з пропагандистської 
літератури, ні тим більше з газет. 
Тому я подзвонив до Делю в Ін- 
депенденс і попросив у нього ін
терв’ю. Він привітався зі мною 
несподівано приязно. «Найближчі 
п'ять днів я буду зайнятий, але 
ми зможемо побачитися на на
ступному тижні», — пообіцяв він. 
Наприкінці розмови він запропо
нував мені поговорити в Рідінгу 
з Великим драконом ку-клукс- 
клану й обласним координатором 
мінітменів Роєм Франкгаузером- 
молодшим. Він дав мені телефон 
Франкгаузера, і я подзвонив йо
му того самого вечора. Один з 
його людей мав зустріти мене 
через два дні на аеродромі в 
Рідінгу і відвезти туди, де на ме
не чекатиме Франкгаузер. «Я вас 
перевіряю,—  сказав він. — Може, 
ми навіть візьмемо вас на ро
боту».

Франкгаузер виявився худорля
вим 29-річним чоловіком з ко

ротко підстриженим чорнявим во
лоссям і тонкими вусиками. Піз
ніше він пояснив мені, навіщо ми 
їдемо в Рідінг.

—  У нас є підземний бункер, 
де ми зберігаємо важку зброю 
і друкарню. А вчора ми дізнали
ся, що хтось виказав нашу схо
ванку урядовим агентам, тож сьо
годні мусимо все ліквідувати, по
ки вони туди не дісталися.

Франкгаузер запалив цигарку.
— Сьогодні бункер злетить у 

повітря. Але таких бункерів у нас 
сотні, — вихвалявся він.—  І кож
ний доверху забитий кулеметами, 
мінами й автоматами. Наші лю
ди цілу добу чергують біля бун
керів, охороняючи їх. Коли на
стане «день Д», ми вийдемо на 
вулицю не з іграшковими пісто
летами.

—  А коли настане цей «день 
Д»? — спитав я.

Франкгаузер знизав плечима.
— Хто знає? Ясно одне — все 

готове для того, щоб ми розгор
нули свої дії.

Машина зупинилася. Я навіть не 
встиг помітити, як до неї підсту
пили двоє в мисливських костю
мах і шкіряних кепі. То були мо
лодики з обвітреними обличчя
ми. В кожного під пахвою — ав
томат. Після цього ми близько 
20 хвилин йшли якоюсь звиви
стою стежкою. Я зрозумів, що 
вони не хочуть, аби я запам’ятав 
дорогу.

Зупинилися на узліссі. Рой топ- 
нув ногою і сказав:

—  Ось тут. Ми вже все винес
ли звідси, крім ракет. Спустіться 
подивитися, поки ми не постави
ли заряд.

Я насилу зійшов униз на чоти
ри метри дерев'яними сходами, 
а тоді тісним тунелем пройшов 
до невеликого приміщення. По
вітря було важке: бункер освіт
лювали гасові лампи. Раніше він 
був електрифікований, але гене
ратор уже підірвали. Я побачив 
дві стінні шафи, піраміду руш
ниць і ракети завдовжки з метр, 
з пофарбованими у жовте голів
ками.

— Наші красунечки, — сказав 
Рой і підняв ракету мов іграшку.—  
З нею можна вмоститися на 
будь-якому даху Нью-Йорка. Во
на б’є на відстань до ЗО миль і 
може знищити півквартала. Два 
роки добували їх, але тепер на
ші склади ракет розкидані по 
всій країні. Вони легкі, порта
тивні й смертоносні, — словом, 
це ідеальна зброя для такого ру
ху, як наш. Ви ж розумієте, ми 
не аматори.

Коли ми збиралися виходити, 
він показав маленьку залізну боч
ку в одній із стінних шаф. Від 
бочки тяглись нагору два про
води.

— Треба було б зачинити люк 
і залишити вас у бункері, щоб ви 
злетіли в повітря разом з ним,— 
промовив жартуючи Франкгаузер 
до мене перед виходом.— Хто б 15
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Це ще не мінітмени. а так звані 
«бандідос», хулігани, бандити. Про
те вони вже начепили на себе гіт
лерівські «залізні хрести» і свас
тики. «Бандідос» — резерв мініт- 
менів, майбутні фашисти.

ото знав, де вас шукати? І через Я силувано посміхнувся і вий-
тисячу років не знайшли б. шов слідом за ним.

можемо нехтувати жодними засо
бами, навіть найжорстокішими. Я 
цілком серйозно заявляю, що на
стає час, коли політичні питан
ня вирішуватимуться не на ко
ристь того, хто має найперекон
ливіші аргументи, а на користь 
того, хто добре стріляє.

—  Зрештою, — додав він, —  
рушниці — то лише незначна ча
стина сучасного арсеналу опору. 
Мені часто ^спадає на думку на
писати книгу «Тисяча і один спо
сіб убивати без вогнепальної 
зброї».

— Може, ви назвете кілька?
— Найсмертоносніша зброя, 

яку ми маємо, це хімічна і бак
теріологічна.

—  Чи пробували ви самі ви
робляти нервовий газ? —  запи
тав я.

—  Звісно. Я робив його тут, 
у «Біолебі». Зараз ми виробляє
мо його по всій країні.

Посміхнувшись, Делю додав:
—  Перший мій експеримент по

сварив мене з власними дітьми. 
Кілька років тому ми одержали 
першу партію нервового газу, і я 
вирішив випробувати його на на
шому улюбленому собаці. Взяв 
десяту частину смертельної дози 
і дав йому понюхати. Собака, не 
зробивши й шести кроків, упав 
мертвий.

Посмішка зникла з його облич
чя. Він механічно розглядав зе
нітний снаряд, що стояв перед 
ним на столі.

СТАВКА НА ТЕРОР
Через п'ять днів я вирушив у 

Кензас-Сіті. Подзвонивши з готе
лю на аеродром, я дізнався, що 
Делю чекає на мене, як ми й 
домовилися.

Він завів мене у свій особистий 
кабінет, кімнату без вікон, вмо
стився у шкіряне крісло за стіл, 
на якому стояв зенітний снаряд, 
а поруч були навалені пачки з 
патронами й нерозпечатані листи.

—  Я не маю ніяких моральних 
упереджень проти політичних 
убивств. Ставки у цій грі надто 
високі як для Америки, так і для 
всієї західної цивілізації, і ми не

—  Зрозуміло, нині техніка на
багато складніша. Зараз наші 
власні лікарі та бактеріологи пра
цюють над новими речовинами і, 
що не менш важливо, над анти
токсинами, котрі допоможуть ство
рити у наших людей імунітет.

Він підійшов до мене.
— Ходімо, я покажу вам де

що. Цього я ще не показував 
жодному журналістові.

18 ТИСЯЧ ІМЕН
— Ви згадували про вбивство, 

як про особливо дійовий засіб у 
боротьбі проти своїх політичних 
супротивників, — сказав я. — Чи 
готові мінітмени фізично знищи
ти своїх політичних ворогів? Чи 
почали вони вже це робити?

Здавалося, Делю чекав цього 
запитання.

— Не сподівайтесь, нібито я 
вам скажу, що ми вже когось лі
квідували. Такої інформації ми 
нікому не даємо. Зараз мінітме
ни дотримуються тактики тимча
сового очікування. Останні вісім 
років ми набирали сили, навчали 
й гартували кадри, щоб підготува
ти їх до того моменту, коли за
говоримо мовою куль, а не бро
шур.

Ми зайшли у велику кімнату, 
завалену старими газетами та 
журналами. Ніяких меблів— тіль
ки 8 сталевих шаф-картотек. У 
кожної шухляди — окремий ключ.

—  У нашій картотеці, яка охоп
лює тільки каліфорнійців, 18 ти
сяч імен. Ми поділили їх за 
ступенем важливості. Досьє «А» 
містить імена тих, хто збився з. 
шляху, та всіляких «рожевих», 
інакше кажучи, типів, які брали 
участь у страйкових пікетах, при
мазалися до різних комуністич
них організацій, але не займали 
там ніяких посад.

Він клацнув пальцями й сказав:

— Досьє «В» заведено на тих, 
хто стоїть вже на вищому щаблі: 
члени Комуністичної партії, лю
ди, які спалюють повістки в ар
мію, агітатори за громадянські 
права.

Примруживши очі, він висунув 
найнижчу шухляду, де було не 
дуже багато карток.

—  Досьє «С». Тут найнебезпеч- 
ніші типи, вперті агітатори, най- 
запекліші вороги нашої країни. 
Для них тільки одна кара —  
смерть!

Так Делю сам викрив єство 
мінітменів: це справжні фашисти, 
люті вороги всього прогресивного.

— Отже, ви утримувались від 
убивств тільки із стратегічних 
міркувань? — запитав я.
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РОБОТ-
КАРИКАТУРИСТ

«Попросіть вашого 
приятеля-робота нама
лювати вам щось сміш
не, і він зробить це ті
єї ж миті». Ці слова про
лунали нещодавно на 
технічній виставці в То
кіо, де група конструк
торів демонструвала 
свій новий винахід — ро
бота, що вміє малювати 
карикатури.

РОДЕО
ПО-КУБИНСЬКИ

У Гавані щороку влаш
товується велике свято 
ковбоїв. Кращі вершни
ки змагаються з різних
видів родео — мистец- осідланих і необ'їждже- 
тва їздити верхи. Але на них конях та биках, ков-
Кубі, крім їзди на не- бої змагаються також в

СУПЕРТРАУЛЕР
«ПРОМЕТЕЙ»

Нове риболовецьке судно 
«Прометей», що будується 
на замовлення СРСР в Ні
мецькій Демократичній Рес
публіці, в Штральзунді, на
звали супертраулером.
Справді, довжина «Проме- 
тея» досягає 102 метри, це 
на 20 метрів більше, ніж 
мали траулери попередньої 
серії. Восени цього року 
супертраулер буде переда
но замовнику.

ЕКСПРЕС-
ТЕРМОМЕТР

Новий термометр, виго
товлений в США, — це неве
личкий клаптик паперу у 
формі літери Т. У його

верхній частині нанесено 
п'ять рядків цифр, вкритих 
непрозорою кристалічною 
речовиною — кожна цифра 
іншою речовиною із своєю 
власною температурою пла
влення. Користуватися та
ким термометром дуже 
просто: хворий кладе верх
ню частину в рот на десять 
секунд. Найбільша цифра, 
яку можна буде прочитати 
після того, як розчиняться 
кристалічні покриття, пока
зує температуру хворого.

катанні верхи на осідла- Новим термометром ко-
ній бочці, що зісковзує ристуються лише один раз, 
вниз по канату. після чого викидають.
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чи
ДОПОМОЖЕ!

На одному із залізничних 
переїздів у Японії завжди 
траплялося багато дорожніх 
аварій. Тому тут було встанов
лено цю застережну фігуру 
ангела з написом: «Хто наступ
ний?»

ЖІНКА-КАСКАДЕР
Одна з найнебезпечніших професій у світі — професія 

кінокаскадера, який підміняє акторів у трюкових зйомках, 
де треба вистрибувати з палаючого літака, кидатися сторч 
головою зі скелі тощо. 26-річна англійка Мері-Лу Макдо- 
нальд — одна з небагатьох каскадерок світового кіно. їй 
доводилося на скаку падати з коня, ходити по крилу літа
ка на кількасотметровій висоті, стрибати у воду із зв'яза
ними руками й ногами. Нещодавно в Канаді закінчилися 
зйомки фільму, де по ходу дії актриса повинна була ви
сіти на кінчиках пальців за вікном тридцятого поверху 
хмарочоса.

ЗАГАДКА
СТАРОДАВНЬОЇ ФОРТЕЦІ

На висоті 4000 метрів над рівнем моря 
в перуанських Андах лежать руїни старо
давньої фортеці Саксайуаман. Стіни її 
складені з велетенських кам'яних брил. 
Хто, коли і для чого збудував фортецю 
так високо в горах, невідомо; вчені ще 
й тепер сперечаються про її вік і похо
дження. Гіпотези про виникнення фортеці 
в Андах нагадують скоріше легенди про 
літаючих велетнів або прибульців з інших 
планет; більш реалістичним вважають 
припущення про відважних будівничих 
часів держави інків. Перуанські архео
логи розпочали грунтовні розкопки, 
щоб точніше встановити контури спо
руд. Археологи можуть вже похвалити-

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПАВІЛЬЙОН
На Міжнародному ярмарку в Брно загальну увагу 

привертає до себе павільйон чехословацького промис
лового об'єднання «Сігма». За своїми архітектурними 
особливостями він визнаний тут найоригінальнішим.

со
ю

ся численними цікавими знахідками, зокре
ма різними керамічними виробами. Вчені 
вважають, що в фортеці повинні бути чис
ленні мумії інків. Одну з них, уже зна
йдену, ми бачимо на фото. Вчені сподіва
ються, що дальші дослідження дозволять 
прочитати ше одну цікаву сторінку історії 
інків.
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ЗАГАДКА
АФРИКАНСЬКОГО

АЕРОДРОМУ
«Однією з найбільших таємниць XX століття» назвали історію авіаційної катастрофи, внаслідок якої у вересні 1961 року загинув тодішній генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Даг Хаммаршельд. Обставини цієї катастрофи й досі не з’ясовані, але чимало фактів свідчать про те, що він став жертвою 

тих сил, які не бажали справедливого вирішення конголезької проблеми й ладні були б збе
регти навіки в Африці колоніальні порядки й владу імперіалістичних держав.Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй, на вимогу соціалістичних країн, вживала деяких заходів проти Чомбе і його кліки в Ка- танзі. Але певні західні імперіалістичні кола, на перший погляд нібито й погоджуючись із кроками ООН, насправді підтримували Чомбе, зривали мирне врегулювання' становища в Конго.Даг Хаммаршельд, який мав зустрітися з Чомбе, очевидно, добре розумів, що переговори з ватажком катанзьких заколотників не ма. тимуть успіху і його місія приречена на провал.Друкуємо розділ про загибель Хаммаршель- да з твору польського письменника В. Павляка «Книга про замахи» (1970 р.).

У десять хвилин на першу за родезій
ським часом, в ніч з 17 на 18 вересня 1961 
року, пілот білого літака, котрий віз гене
рального секретаря ООН Дага Хаммар- 
шельда, востаннє розмовляв з аеродромом 
Ндола на кордоні Північної Родезії (нині 
Замбія) й провінції Катанга. На цьому зв’я
зок урвався...

Даг Хаммаршельд. Одна з його останніх фотографій, 
зроблена в аеропорту Елізабетвіля.

Випадок 
чи диверсія?

Уламки чотиримоторного літака ДС-6В 
догорали у великому термітнику. Довкола 
були розкидані уламки й рештки апаратури 
та обладнання. Шість членів екіпажу та де
в’ять пасажирів лежали неподалік. Один з 
них ще дихав, але був тяжко поранений та 
обпалений. Інші загинули; їхні обгорілі, по
чорнілі трупи майже неможливо було роз
пізнати.

Тіло Хаммаршельда лежало окремо, в 
неприродній позі. Мабуть, вибухова хвиля 
відкинула його далі за інших — куди вогонь 
вже не досягав. Однак при падінні він зла
мав собі хребет. Ребра йому вдавилися, на 
тілі було дві рани, але голова залишилася 
неушкодженою, так само й обличчя з го
стрим носом і із стисненими, як за життя, 
губами. З-під рідкого сивіючого волосся й 
високого чола мертво склилися блідо-бла
китні очі.

Він був без піджака, у сорочці (крават
ку, як завжди, старанно зав’язано) і в тон
ких габардинових штанях. Не було помітно, 
щоб Хаммаршельд застібав ремені, як годи
ться під час посадки. Проте на чотирьох ін- 15
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ших тілах виявилися сліди застебнутих ре
менів.

Допомога була недалеко: від місця ката
строфи до найближчого аеродрому Ндола 
лише 15 кілометрів, і рятувальна група мог
ла б подолати їх за 35 хвилин. Але вона виру
шила тільки після полудня, коли повітряні 
пошуки (їх розпочали із запізненням на 
шість годин) дали змогу знайти загиблий 
літак.

Звістка про загибель Хаммаршельда по
ширилася миттю. Перші повідомлення з міс
ця катастрофи викликали велику кількість 
чуток та припущень. Тоді й з’явилися перші 
підозри, що катастрофа, можливо, не була 
випадкова.

Наступного дня, у вівторок 19 вересня, 
мала розпочатися сесія Генеральної Асамб
леї ООН. Але вже в неділю, а для Хаммар
шельда — ще раніше стало ясно, що вій
ськова операція ООН у Катанзі з метою 
політичної ізоляції «президента» Чомбе й 
усунення іноземних найманців зазнала по
разки. Становище «блакитних шоломів» 
було непевне, а ірландські підрозділи військ 
ООН у Жадовілі майже неминуче змушені 
були б скласти зброю.

Хаммаршельд вилетів у неділю ввечері з 
аеродрому Ньїлі поблизу Леопольдвіля 
(Кіншаси) для зустрічі з Чомбе на терито
рії, що її контролював відвертий прихиль
ник Чомбе, прем’єр-міністр Федерації Роде
зії та Ньясаленду Рой Веленський.

Хаммаршельд розумів, що справжній його 
противник зовсім не Чомбе. Чиїсь добре 
оплачені руки писали на стінах: «Геть 
ООН» не лише в містах Катанги. Брюссель
ська права газета «Дерньєр ер» порівнюва
ла діяльність військ ООН у Катанзі з гіт
лерівською окупацією Бельгії. Консерватив
на лондонська «Дейлі телеграф» умістила 
огляд під назвою «Агресія ООН». У Фран
ції діяло товариство французько-катанзької 
дружби, організоване алжірськими «ультра» 
та їхніми прихильниками в урядових колах. 
У США теж виник «Американський комітет 
допомоги: борцям за свободу Катанги». Не
офіційний представник Чомбе в Нью-Йорку 
мав майже дипломатичний статус. Актив
ним радником прокатанзьких сил став впли
вовий в США адмірал у відставці Алан 
Дж. Керк.

Одне слово, ті, хто в 1960 році сипали 
Хаммаршельдові подяки й похвали за його 
дії, котрі зрештою призвели до повалення 
уряду Патріса Лумумби, тепер шалено ата
кували ООН та її генерального секретаря. 
Більше того, йому погрожували. Абат Фул- 
бер Юлу, тодішній диктатор Конго (Бразза
віль), заявив, що не може ручитися за без
пеку Хаммаршельда, коли б той скористався 
з браззавільського аеропорту. Ясна річ, без 
чийогось заохочення Юлу не наважився б 
на таке висловлювання.

Дипломатів і журналістів, які прибули до 
Нью-Йорка на сесію Генеральної Асамблеї

ООН, особливо представників Африки й 
Азії, непокоїло питання: замах чи випадкова 
катастрофа? Злочин чи нещастя?

Президент Гвінеї Секу Туре висловився 
без вагань: «Генеральний секретар ООН за
гинув од рук тих самих людей, спільником 
і знаряддям котрих був сам. Він, як і Пат- 
ріс Лумумба, став жертвою колонізатор
ських підступів у Конго».

Конголезький уряд в офіційній заяві ви
словився обережніше: назвав Хаммаршель
да жертвою «безсоромних інтриг фінансових 
магнатів Заходу».

«Пан Хаммаршельд покінчив життя само
губством. Уже в неділю, коли йому дове
лося звернутися до Чомбе з пропозицією 
про припинення вогню, настала його полі
тична смерть... Це був політ самовбивці»,— 
вважав паризький тижневик «Експрес». 
Його думку підхопили у міністерстві закор
донних справ Франції. Ще раніше якийсь 
шведський дипломат, приятель Хаммар
шельда, теж висловився подібним чином.

І все-таки літак розбився не тому, що 
Хаммаршельд усвідомив свою поразку як 
політик і як людина. Він не впав на землю 
через самі лише інтриги сепаратистів або 
колоніалістів, хоч би якими вони були зло
вісними. Коли катастрофа не була трагіч
ним випадком, її мали підготувати конкрет
ні особи.

Чомбе, Дюшмен 
та інші

Катанзькі найманці люто ненавиділи 
Хаммаршельда й не приховували цього на
віть після його смерті. Отож не дивно, що в 
оточенні «президента» Чомбе, серед його 
радників, дійсно готувався замах на Хам
маршельда. Однак його мали не вбити, а 
тільки зробити заложником і в такий спосіб 
домогтися припинення операції, успіх якої 
загрожував би Чомбе підпорядкуванням 
центральному урядові Конго.

Повідомлення про це з’явилися в січні 
1962 року в газетах Копенгагена та Сток
гольма й невдовзі обійшли світову пресу, 
їхнім автором був скандінавський журна
ліст Т. Ліндстрем, що проник до середовища 
найманців. А автором плану захоплення 
Хаммаршельда був француз Жак Дюшмен, 
котрий у 1961 році займав у Катанзі посаду 
заступника військового міністра в «уряді» 
Чомбе.

«Віце-міністр» Жак Дюшмен не належав 
до мозкового тресту, що розробляв страте
гію «Клубу п’яти». Він був лише політич
ним авантюристом, виконавцем. Як і інші 
європейці в Катанзі, він служив Чомбе ви
ключно з особистого розрахунку.

Здійснити план, розроблений Дюшменом, 
було доручено бельгійцеві з конголезької 
розвідки, лейтенанту Роберові Гейселю. Він



мав перевдягтися сержантом загонів ООН, 
дістатися з відповідними документами до 
Леопольдвіля, пробратися на борт літака, 
де перебував Хаммаршельд, і в належний 
момент, погрожуючи зброєю, примусити 
пілота змінити курс і приземлитися на ка- 
танзькій базі Кольвезі.

Виконання першої частини плану не ви
кликало труднощів: Гейсель міг дістатися 
до Леопольдвілля, міг навіть налагодити 
потрібні зв’язки. Але хоча «Альбертіна» й 
стояла на аеродромі Ньїлі без охорони, две
рі до літака було замкнуто і, як записано 
в документах ООН, заблоковано. Отже, Гей
сель мав би не тільки відімкнути їх і схова
тися всередині, але й замести власні сліди, 
котрі могли б викликати підозру.

Стан пілотської кабіни було перевірено 
перед польотом, — можливо, недосить ста
ранно, — але під час перевірки не виявили 
ані сторонніх осіб, ані підозрілого пакунку, 
де могла б міститися пекельна машина або 
інший вибуховий пристрій. На борт літака 
не могла ступити жодна стороння особа: 
Стур Ліннер, найвищий за рангом праців
ник ООН у Конго, сам проводжав Хаммар- 
шельда й особисто знав усіх учасників по
льоту.

То, може, Гейсель сховався в багажному 
відділенні або в якомусь іншому закапелку 
великого ДС-6В? Це теж малоймовірно: 
дістатися звідти непомітно до кабіни важко. 
Поза тим, навіщо йому було чекати із заля
куванням екіпажу й пасажирів цілих шість 
годин, до останньої хвилини, коли літак 
опинився вже над Ндола?

Є й інші суперечності. Як-не-як, Гейсель 
був розвідником. І коли йому вистачило 
кмітливості добути інформацію про майбут
ній політ Хаммаршельда, то як можна при
пустити, ніби він нічого не знав про його 
мету? Навіть коли б Гейсель не довідався, 
що Хаммаршельд летить на зустріч з Чом- 
бе, він повинен був би збагнути, що від 
середи до неділі ситуація змінилася, й тому 
спроба замаху на Хаммаршельда стала без
глуздям...

На це годі шукати відповіді: таємничого 
Робера Гейселя не знайшов ніхто. Не зна
йшли й ніякого сімнадцятого тіла в лісі 
коло Ндола. Патологоанатоми одностайно 
заявили, хоча й з професіональною обе
режністю: «Вкрай неймовірно, що знайдені 
рештки тіл належали більш як шістнадцяти 
особам».

Як це було
Екіпаж «Альбертіни» налічував шість 

шведів, найдосвідченіших і випробуваних 
працівників шведської авіаційної компанії 
«Трансейр». Особисту охорону генерального 
секретаря, що складалася з трьох сержан
тів служби безпеки ООН, було посилено

двома шведськими військовими; вони внес
ли до кабіни цілий комплект різноманітної 
зброї та амуніції. Хаммаршельда супрово
дили два радники-американці: Вішофф, кот
рий весь час був при ньому, і Фабрі з конго
лезького бюро ООН, а також секретарі — 
американець Раналло й канадка Лаланд.

Відомості про політ мали зберігатися в 
найглибшій таємниці. Командир літака Пер 
Халлонквіст у рапорті, складеному відповід
но до інструкції, написав, що летить до Лу- 
луабургу. Насправді ж траса польоту йшла 
далі на північ, широкою дугою над східною 
провінцією до озера Танганьїка, а звідти, 
якомога далі оминаючи Катангу, — на пів
день, до Ндола.

Останню частину траси в штабі військ 
ООН вважали найнебезпечнішою. Небо над 
південно-східною частиною Конго повністю 
контролювали катанзькі льотчики, й літако
ві Хаммаршельда загрожував напад з їх
нього боку. Забезпечити охорону в повітрі 
було неможливо: війська ООН мали тільки 
транспортні літаки. Правда, у сепаратистів 
було не більше десяти машин, переважно 
новенькі «Дорньє-28» з ФРН та трохи ста
ріші англійські «Дав». Однак найбільшу за
грозу становили два реактивні винищувачі 
«Фуга-Мажістер», привезені з Франції до 
Катанги під виглядом гірничих машин. Один 
з них за два дні до польоту Хаммаршельда 
обстріляв з малої висоти резиденцію ООН 
в Елізабетвілі, а потім — аеродром; з нього 
тоді стартував літак, що його пізніше було 
надано в розпорядження Хаммаршельда. 
Під час обстрілу літак дістав незначні по
шкодження, які одразу були усунуті.

Старт відбувався без урочистих церемо
ній. Генерального секретаря проводжали 
лише кілька чоловік з ООН. Не було видно 
нікого з представників конголезького уряду. 
Не було й послів Англії та США; з ними в 
останні дні перед відльотом Хаммаршельд 
проводив більше часу, аніж із конголезця
ми. Ще в неділю представник англійського 
міністерства закордонних справ лорд Ленс- 
даун, котрий спеціально прибув з Лондона, 
поставив рішучу вимогу припинити поліцей
ську акцію ООН у Катанзі. Він відмовився 
дати дозвіл на політ винищувачів, які згод
на була передати ООН Ефіопія, над терито
рією англійських колоній до Конго, але за
уважив про готовність англійського уряду 
вплинути в деяких питаннях на Чомбе. Він 
же й запропонував Ндола для зустрічі з 
Чомбе (в Родезії — отож як-не-як під бри
танською егідою) й обіцяв узяти на себе всі 
приготування. Хаммаршельд погодився, але 
відкинув пропозицію про особисту участь 
Ленсдауна у розмовах з Чомбе.

Посол США в Конго Гульон, котрого 
Хаммаршельд інформував про розмови з 
англійцями, нічого не пропонував, ні проти 
чого не заперечував. Мабуть, він дотриму
вався формули держдепартаменту: «Даг це



влаштує». Але в цій ситуації вона означала: 
«Хай Дат сам це влаштує».

Хаммаршельд не виявив жодних вагань. 
О 16.51 за конголезьким часом (15.15 за ро
дезійським) «Альбертіна» піднялася в пові
тря. Незабаром виявилося, що таємниці не 
було додержано. За десять хвилин після 
старту Хаммаршельда телеграфні агентства 
всього світу повідомили про це. Родезій
ський уряд у Солсбері ще раніше дістав від
повідне повідомлення з Лондона та від 
англійського посла в Конго Річса. Ясна річ, 
Чомбе та його оточення також були про все 
поінформовані.

На аеродромі Ндола, незважаючи на не
ділю, панувало пожвавлення. Директора 
аеропорту Уїльямса терміново відкликали з 
відпустки; він повинен був приготувати свій 
кабінет для зустрічі Хаммаршельда з 
Чомбе, а також організувати прийом літака 
вночі, оскільки Хаммаршельд раніше не міг 
прибути. Вже напередодні на зльотних сму
гах аеродрому стояло кілька винищувачів 
та бомбардувальників англо-родезійських 
військово-повітряних сил. За чутками, кот
рих ніхто не спростував, їх згрупували по
близу катанзького кордону на підтримку 
позицій Роя Веленського та лорда Ленсдау- 
на. Перший обіцяв усіляко допомагати 
Чомбе, другий попередив Хаммаршельда, 
що Родезія забезпечить Чомбе ведення пар
тизанської війни в разі, коли найманців ви
женуть з Катанги. Протягом дня з’явилися 
ще три американські літаки. Незважаючи 
на протест командира родезійської ескадри
льї майора Масселла, вони залишилися на 
аеродромі із запущеними двигунами й, мож
ливо, вели радіопередачі.

Хаммаршельд і Патріс Лумумба.

Після полудня спеціальним літаком із 
Солсбері прибув верховний комісар Велико
британії у Федерації Родезії та Ньясаленду 
лорд Олпорт, котрий мав виконувати обо
в’язки господаря й особисто стежити за хо
дом цієї незвичайної конференції. Вже над
вечір у супроводі родезійських бомбарду
вальників з’явився цивільний літак. З нього 
вийшов Чомбе та два його «міністри». 
О 21.00 літаком з розпізнааадьними знака
ми ООН прибув лорд Ленсдаун. Єдиний в 
аеропорту журналіст, кореспондент агент
ства Рейтер, стомлений та злий, переплутав 
його з Хаммаршельдом; потім йому довело
ся скасувати свою помилкову інформа
цію. Ленсдаун дотримав слово, дане 
Хаммаршельдові, й не розмовляв з Чомбе: 
він замкнувся в кабінеті з лордом Олпор- 
том і тільки на десять хвилин вийшов для 
розмови з «міністром» Кімбою. Чомбе 
сприйняв це як особисту образу.

О 22.35 радист «Альбертіни» повідомив, 
що літак перебуває над озером Танганьїка. 
В Ндола всі полегшено зітхнули. Потім на
дійшло ще три повідомлення. О 23.35 черго
вий контролер польотів у Ндола А. К. Мар- 
тін повідомив, що літак має приземлитися 
за 45 хвилин. Проте пілот не зазначив, 
скільки осіб перебуває на борту, й не відпо
вів на запитання, чи залишиться літак на 
аеродромі до наступного ранку. Лорд Ленс
даун став готуватися до відльоту в Солсбе
рі, щоб не заважати розмовам. Чомбе, стра
шенно роздратований, не став чекати літака 
з Хаммаршельдом і поїхав автомобілем до 
резиденції губернатора провінції Кітва, де 
мав одпочити. В аеропорту залишився тіль
ки лорд Олпорт.

О 0.10 Мартін почув останні, як визнав 
пізніше, слова з борту «Альбертіни»: «Бачу 
ваші сигнали. Я над Ндола. Спускаюся». 
Мартін скоректував з пілотом висоту і дав 
дозвіл на зниження до 6000 футів. На цьо
му зв’язок урвався. Всупереч інструкції, 
Мартін не записав розмови на магнітофон
ну плівку. Наступного ранку він пояснив, 
що магнітофон зіпсувався. Тоді це не здало
ся підозрілим: адже мав минути майже рік 
до вбивства Джона Кеннеді в Далласі, коли 
поліція «забула» ввімкнути магнітофон під 
час допиту Освальда...

Приблизно за хвилину після передачі ос
таннього повідомлення з борту «Альберті
ни» її ще бачили. Один із свідків твердив, 
ніби шум двигунів був безперебійним. Ін
шим здалося, ніби літак змінив курс і ру
хався в південно-західному напрямку.

Про те, що «Альбертіна» не приземлила
ся, а зв’язок з нею перервано, доповіли лор
дові Олпортові. Той здивувався, але не по
діляв побоювань Мартіна: він гадав,— Хам
маршельд змінив свій намір, і припускав, 
подібно до майора Масселла, що це сталося 
внаслідок розмови Хаммаршельда по радіо 
з командиром американських «Дакот», які 
стояли в аеропорту.



домлення, літак мав перебу
вати на висоті 1800 метрів або 
навіть більше. Чому ж раптом 
він опинився так низько?

Уламки «Альбертіни».

«Альбертіна» давно вже палала на пагор
бах між Ндола і Муфулірою, коли о 1.32 
Мартін, нарешті, повідомив усі найближчі 
аеропорти про те, що доля літака невідома. 
Однак тривоги ніхто не здіймав; Ма^ртін 
чекав на самоті до третьої години ночі, а по
тім ліг спати. Лорд Олпорт спав у літаку 
вже близько години. Директор аеропорту 
Уїльямс поїхав до міського готелю. О дру
гій годині ночі його збудили й доповіли, що 
в околицях Муфуліри видно заграву. Але він 
вважав, що нема чого квапитись, й пере
вернувся на другий бік. Лише на світанку, 
о 6.00 за родезійським часом, розпочалися 
пошуки «Альбертіни».

Знахідки,
здогадки...

Розслідування, проведені паралельно ро
дезійськими властями й комісіями ООН, 
дозволили встановити деякі основні факти.

«Альбертіна» справді взяла курс на пів
нічний захід, до Муфуліри, й водночас зни
жувалася: пілот готувався зробити перше 
коло перед посадкою. Літак при цьому злег
ка нахилився вліво; шасі почали висувати
ся, але світлових сигналів про приземлення 
не було. І тоді, мабуть, перед пілотом зне
нацька встала темна стіна тропічного лісу. 
Спочатку одне, потім друге крило зачепило 
верхівки дерев. Сили інерції та двигунів 
нестримно гнали літак уперед, ламалися 
крила й усе, що залишилося від фюзеляжу. 
Шансів на порятунок не було.

Узгір’я Ндола-Хілл підноситься на 1290 
метрів над рівнем моря. В той час, як з 
«Альбертіни» було передано останнє пові-

На це запитання не знайде
но відповіді. Й не тільки на 
це. Розслідування проходило 
під знаком взаємного недо
вір’я. Вже під час пошуків 
родезійські власті не дозволи
ли американським льотчикам 
робити аерофотозйомки місце
вості. Протягом двох перших 
днів шведського консула 
Б. Ресле та представника то
вариства «Трансейр» не допус
кали до трупів і на місце ка
тастрофи. Керівник родезій
ського цивільного повітряного 
флоту полковник Барбер, кот
рий провадив попереднє роз
слідування, вважав катастро
фу просто наслідком нещасно
го випадку. Через це в нього 
виникали безперервні сутички 

із шведськими фахівцями — ті рішуче твер
дили протилежне. Зокрема, головний ін
спектор «Трансейру» завзято доводив, що 
літак обстріляли.

Родезійський уряд був змушений створи
ти спеціальну комісію на чолі з суддею 
Клайденом. Уряд Швеції не взяв у ній 
участі, незважаючи на запрошення, але ви
слав групу експертів, які мали представити 
докладну доповідь у Стокгольм. Міністр 
іноземних справ Швеції Унден висловився 
за створення спеціальної комісії ООН. Ге
неральна Асамблея обрала до неї представ
ників Швеції, Аргентіни, Югославії, Непалу 
та Сьерра-Леоне.

Родезійська комісія визнала бездоказо
вим твердження полковника Барбера, ніби 
причиною катастрофи стала помилка пілота. 
Адже в літаку був не один, а три пілоти і 
неймовірно, щоб усі троє помилилися або 
одночасно втратили свідомість чи здатність 
керувати літаком. Комісія визнала також, 
що катастрофу не можна пояснити дефекта
ми в роботі двигунів або інших механізмів. 
Тоді, може, обстріл, замах чи якась інша 
причина?

Обидві комісії поставилися до одних і тих 
самих фактів по-різному. Родезійська комі
сія вважала, що катастрофа сталася внаслі
док незрозумілого нещасного випадку, 
оскільки нема переконливих доказів про на
пад на «Альбертіну» з повітря або з землі, 
як нема й ознак наявності на ній якихось 
вибухових речовин. Комісія ООН нікого не 
обвинувачувала, але й не обіляла. Довелося 
констатувати, що обстріл літака не доведе
но, слідів вибухових речовин не знайдено, 
але все одно комісія підкреслила в своєму 
висновку, що «Альбертіна» протягОіМ чоти
рьох годин стояла в Ньїлі без охорони, й
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диверсант міг дістатися до шасі, системи 
опалення та гідравлічних приладів. Віднос
но загадкової розмови «Альбертіни» з чер
говим у Ндола— родезійська комісія безза
стережне повірила Мартінові, а комісія 
ООН записала: «Не можна цілком виклю
чати можливість того, що до катастрофи 
спричинилися неточні вказівки, передані пі
лотові із землі у найкритичніший момент 
польоту».

На цьому комісія ООН припинила офіцій
не розслідування. Однак сумніви залишили
ся. Згодом відпала версія про те, що «Аль- 
бертіну» збили винищувачі «Фуга-Мажіс- 
тер», які були в Чомбе: один з них 17 жовт
ня 1961 року не міг злетіти, другий не був 
пристосований до нічних польотів. Отже, 
«Альбертіну» примусили знизитися не вини
щувачі. Можливість її обстрілу з землі від 
самого початку здавалася незначною. По
ходження дірок у фюзеляжі та передній 
частині літака частково пояснюється випа
данням заклепок та ударами об дерева. На 
землі й в обгорілому фюзеляжі знайшли 
тільки ті патрони, кулі й гільзи, які могли 
належати зброї, що була на борту «Альбер
тіни». Сперечалися про кулі, знайдені в ті
лах шести супутників Хаммаршельда. Офі
ційні експерти вирішили, що в момент ви
буху літака вибухнули й патрони у заряд
женій зброї, яку мали при собі ці люди — 
це й стало причиною ран. Інші фахівці 
запевняли, що це можливо тільки для по
одиноких поранень або взагалі неможливо, 
а тут одразу шість. Здавалося б, знаходить 
підтримку версія Ліндстрема, ніби підісла
ний Дюшменом диверсант дістався до літа
ка і вчинив напад на екіпаж. Але присут
ність сторонньої людини на борту «Альбер
тіни» треба вважати витвором фантазії в 
гонитві за сенсацією.

Біля труни з тілом Хаммаршельда в Ндола.

Залишається ще можливість вибуху. За
грава на околицях Муфуліри, яку бачили 
чимало людей, безумовно з’явилася внаслі
док пожежі літака. Але що було першим? 
Вибух спричинився до катастрофи чи нав
паки?

Те, що встиг сказати смертельно поране
ний під час катастрофи сержант Гарольд 
Жюльєн, не набагато з’ясувало справу. Жю- 
льєн відповідав за особисту безпеку Хам
маршельда. Проте невідомо, чи перебував 
він у критичну мить поблизу генерального 
секретаря: в літаку той зайняв місце окре
мо від своїх супутників, немовби хотів за
лишитися сам на сам із своїми думками.

Тільки-но Жюльєн на хвилину опритом
нів, лікар одразу запитав його, чому літак 
не приземлився. «Містер Хаммаршельд зве
лів повертатися», — через силу відповів по
ранений.

У лікарні він ще раз ненадовго опритом
нів.

— Де я? — спитав він у англійського 
поліцейського офіцера, що сидів біля його 
ліжка.

— У Північній Родезії, — відповів йому 
офіцер.

Дальші запитання й відповіді Жюльєна 
було застенографовано: «Ми востаннє
чули вас над аеродромом Ндола, адже 
так?» — «Був вибух...» — «Над зльотною до
ріжкою?» — «Так...» — «Що сталося по
тім?»— «Літак розвинув велику швидкість, 
потім розлетівся... багато невеликих вибу
хів довкола. Я потягнув рукоятку запасного 
виходу й стрибнув...» — «А інші?» — «Не 
могли вибратися. Містер Хаммаршельд зве
лів повертатися...»

Останні слова Жюльєн вимовив з вели
ким зусиллям: невідомо було — зрозумів 
він запитання чи марить. Потім знову втра

тив свідомість, і більше вона 
до нього не поверталася.

Свідчення Жюльєна не пояс
нювали причини вибуху. За 
висновком експертів, пожежа й 
вибух сталися після удару лі
така об дерева, але не всі були 
певні цього. Зате, здавалося б, 
підтверджувалося припущення 
лорда Олпорта, що Хаммар
шельд в останню хвилину змі
нив своє рішення. Ані родезій
ська, ані оонівська комісії не 
вважали за потрібне замисли
тися над тим, що думав і ро
бив Хаммаршельд в останні 
хвилини польоту. Цим уже 
зайнялися журналісти. У своїх 
подальших публікаціях вони 
загалом визнавали, що психіч
ний стан і поведінка генераль
ного секретаря ООН залиши
лися важливими невідомими 
нез’ясованої катастрофи.



Вже пізніше, у вересні 1965 року, газета 
«Свенска дагбладет» виступила з тверд
женням, що бомбу вніс до літака сам Хам- 
маршельд; він же пустив у хід її механізм 
і знищив себе разом з п’ятнадцятьма інши
ми особами.

Ця сенсація проіснувала дуже недовго — 
лише два тижні. Стен Хаммаршельд, брат 
загиблого, від імені родини подав до суду 
на газету, обвинувачуючи її в нарузі над 
пам’яттю генерального секретаря ООН. 
Так закінчилася ця неймовірна з усіх по
глядів історія.

У портфелі Хаммаршельда, який знайшли

в неушкодженому вигляді родезійські чи
новники, крім документів ООН були лише 
його особисті речі та уривки з незакінченого 
перекладу книги Бубера про містику хаси
дизму. Там не знайшли жодних нотаток чи 
власноручних записів, котрі дозволили б 
зробити висновки про хід думок Хаммар
шельда перед польотом до Ндола. Останній, 
хто розмовляв з ним в аеропорту — Стур 
Ліннер — не був певний, чи довів би Хам
маршельд до кінця своє політичне рішення. 
Він нічого не міг прочитати на обличчі «не
проникного Дага». З нього бив той крижа
ний холод, що став серед працівників апа
рату ООН притчею.

Замість епілога
Нащадок старого аристократичного роду, 

котрий дав Швеції багатьох офіцерів та по- 
літиків-консерваторів, Даг Хаммаршельд 
цікавився різними проблемами естетики й 
мав схильність до містики. Ці захоплення 
поєднувалися у нього з пристрастю до дип
ломатії, тонкощі якої він непогано опану
вав.

Генеральним секретарем ООН Хаммар
шельд став після корейської війни, коли 
першочерговим завданням ООН було подо
лання міжнародної напруженості, спадщи
ни холодної війни.

У дні розпалу подій у Конго Хаммар- 
шельду з Нью-Йорка здавалося, що 
Бельгія та Англія не наважаться підтри
мати збройний виступ катанзьких військ 
та найманців Чомбе проти «блакитних шо
ломів», а США в разі потреби підтримають 
дії ООН — хоча б дипломатично. Англій
ський ультиматум перекреслив ці споді
вання.

У Леопольдвілі Хаммаршельд переконав
ся, що справу програно. Тому він і не слу
хав пропозицій своїх радників не йти на 
перемир’я, а вимагати дальших підкріплень 
для військ ООН. Він примирився з гіркою 
перспективою, що його підпис стоятиме по
руч із підписом Чомбе на документі, котрий 
стане символом капітуляції, «політичного 
самогубства». Але доля виявилася ласка- 
вою до Дага Хаммаршельда. Вона дозво
лила йому загинути, не втративши решток 
особистої гідності.

Історики, можливо, не стануть міркувати 
над питанням, котре так хвилює сучасни
ків: був це злочинний замах чи нещасний 
випадок? Вони, очевидно, просто напишуть, 
що Даг Хаммаршельд загинув у авіаційній 
катастрофі. Але до цього доведеться дода
ти, що обставини катастрофи не були з’я
совані, і дехто не хотів би цього з’ясу
вання.

З польської переклав 
Володимир ПЕНЬКІВСЬКИЙ
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